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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (www.polska-org.pl/Edward Koczapski)

Edward Gierek dwukrotnie
odwiedził Wałbrzych. Pierwszy raz od 8 do 9 stycznia
1947 roku jako przewodniczący Rady Narodowej
Polaków w Belgii. Jak podaje „Kronika Wałbrzyska” z
1979 roku, zapewniał wtedy,
że „(…) rok 1947 będzie
decydujący dla reemigracji
Polaków do kraju”. Sam Gierek wrócił do Polski w 1948
roku. Drugi raz przyjechał
do Wałbrzycha 6 lipca 1979
roku jako I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Gospodarska wizyta zawierała kilka
punktów, m.in. odwiedziny
w siedzibie Dolnośląskiego
Gwarectwa Węglowego w
Wałbrzychu przy ulicy Zamkowej oraz oficjalne otwarcie
żłobka przy ulicy Kasztelańskiej 3. Uwiecznił to na
zdjęciach dla Spółdzielni
Mieszkaniowej Podzamcze
fotograf Edward Koczapski.
» Edward Gierek w 1979 roku
oficjalnie otworzył żłobek
przy ul. Kasztelańskiej w
Wałbrzychu

Także tu:
WAŁBRZYCH
- Hotel Książ w Zamku Książ
- Muzeum Porcelany
- Stara Kopalnia
- Aqua-Zdrój
- Dworzec Wałbrzych Szczawienko – kiosk spożywczy
- budynek Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu
- Biuro Obsługi Klienta UM w
Wałbrzychu

- Szpital Sokołowskiego na
Piaskowej Górze
- Biblioteka pod Atlantami
- Hala Wałbrzyskich Mistrzów
- Sporting – sklep ul. Długa
- Mazbud – Hurtownia Materiałów Budowlanych
- Miejski Zarząd Budynków ul.
Andersa
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
Podzamcze
- Przychodnia Specjalistyczna
Regina i Walenty Śliwa (Podzamcze, ul. Grodzka)
- Przychodnia Specjalistyczna
Regina i Walenty Śliwa (Szczawienko, ul. Uczniowska)
- PSD Gazetka (Nowe Miasto,
ul. Piłsudskiego 39)
- Sklep „Chemia z Niemiec”
(Stary Zdrój, ul. Armii Krajowej
39)
- Sklep „Chemia z Niemiec (Biały
Kamień, ul. Andersa 147)
BOGUSZÓW-GORCE
- budynek urzędu miejskiego
- Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”

JEDLINA-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
CZARNY BÓR
- budynek urzędu gminy
- Biblioteka + Centrum Kultury
- sklep „Ania” Tomasz Drohomirecki
GŁUSZYCA
- Restauracja „Jadło”
- kiosk Lotto
MIEROSZÓW
- budynek urzędu miejskiego
- sklep spożywczy Wiesław
Wielgus
STARE
BOGACZOWICE
- budynek urzędu gminy
- Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
- Chwaliszów – sklep spożywczy
- Struga – sklep spożywczy
SZCZAWNO-ZDRÓJ
- budynek urzędu miejskiego
- Dom Zdrojowy Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina (ul. Kolejowa)
- Kawiarnia „Szwajcarka” –
Kompleks Dworzysko (al. Spacerowa)
WALIM
- budynek urzędu gminy
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Czas na
pomaganie

POGODA
Wtorek 7.01
Temp. 2/-2
zachmurzenie małe

Zaczynamy nowy rok z przytupem. Bo jak wchodzić na salony
to „z kopyta”. Zachęcamy was do wzięcia udziału w naszej akcji
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczegóły na stronie
7. W skrócie – cały dochód z reklam z najbliższego wydania
WieszCo przekażemy na dziecięcą medycynę zabiegową. Bo
na ten właśnie cel zbierane są datki w tegorocznej akcji Jurka
Owsiaka. My złożyliśmy deklarację, teraz czekamy na wasz ruch,
bo bez waszego wsparcia niewiele uda się zrobić.
Z okazji Nowego Roku wszystkim czytelnikom naszego
tygodnika życzymy pomyślności, radości, szczęścia i poczucia
spełnienia. A przede wszystkim, żeby omijały was problemy –
zdrowotne, finansowe, rodzinne. Spokoju w 2020 roku!
I jak zwykle zachęcamy was do kontaktu z WieszCo. Piszcie,
co wam siedzi „na żołądku”, ale też o rzeczach miłych i pozytywnych. Czytamy wszystkie maile. Te najbardziej interesujące
„przekuwamy” później w artykuły, bo chcemy tworzyć gazetę
z waszym udziałem. Wspólnie. Piszcie na adres: redakcja@
wieszco.pl.
Tomasz Piasecki,
redaktor naczelny WieszCo

Reklama
Włodzimierz Kaźmirowicz
w.kazmirowicz@wieszco.pl
reklama@wieszco.pl
Nakład: 10 000 egzemplarzy

Środa 8.01
Temp. 3/1
przelotne opady
Czwartek 9.01
Temp. 5/1
pochmurno
Piątek 10.01
Temp. 5/-1
zachmurzenie duże
Sobota 11.01
Temp. 4/0
pochmurno
Niedziela 12.01
Temp. 6/-1
zachmurzenie małe
Poniedziałek 13.01
Temp. 6/-1
zachmurzenie duże

Druk
Polska Press Sp. z o.o., Oddział
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl

Kontakt
ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam oraz za materiały
nadesłane.

RYS: Marcin Skoczek

Red

Tu nas znajdziecie
Gazetę otrzymasz na
ulicy w Wałbrzychu
od naszych kolporterów:
- na Pl. Grunwaldzkim
- na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej
z ul. Gdańską
- na Piaskowej Górze „Pod
zegarem”
- na Podzamczu przed bazarem
od ul. Grodzkiej
- przed fabryką Toyoty
- przed fabryką Cersanitu
- przed dworcem Szczawienko
- przed marketem OBI

WYLUZUJ!
UŚMIECHNIJ SIĘ

W Szczawnie-Zdroju rok 2020 rozpoczął się od symbolicznego wbicia łopaty pod największą inwestycją w
gminie.

roku ogłoszono przetarg na budowę
zespołu szkolno-przedszkolnego. Po
wyłonieniu wykonawcy, którym okazała się wałbrzyska firma Sirbud Minari,
ogłoszono również, że inwestycja zo-

stała włączona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019
– 2022. To gwarantuje zabezpieczenie
finansowe budowy.
Sam obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już hali
sportowej i budowanego w ramach
projektu basenu. Stworzy to Kompleks
Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjny przy
ul. Słonecznej. Szkoła jednorazowo pomieści blisko 450 osób.

Fot. (red)

Wybudują nową szkołę
Wartość budowy wyniesie ponad
23 mln zł. Wykonawca przewidział,
że pierwsze dzieci z nowego budynku
skorzystają już w 2023 roku. Przypomnijmy, że 10 października ubiegłego
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SCB

» Tutaj pracownicy Alby chyba dawno
nie zaglądali (ul. Forteczna)

Fot. (red)

» Takie dekoracje tylko w
naszej palmiarni

obowiązki wywożenia śmieci
firmy Komunalnik, rozmaici
działacze i aktywiści głośno
piali z oburzenia.
OK., teraz jest lepiej niż
w listopadzie, ale do ideału
trochę brakuje. No bo jak
wytłumaczyć sytuacje z trzech
wałbrzyskich ulic, położonych
w różnych częściach miasta?
W Albie mają na to gotową odpowiedź, bo według
firmy przepełnienia wokół
pojemników mogą wynikać
z kilku niezależnych powodów. – W okresie świątecznym obserwujemy wzrost
ilości odpadów. Dodatkowym
czynnikiem jest kumulacja
dni wolnych i zamknięte instalacje przyjmujące śmieci – tłumaczy Aleksandra
Wienckiewicz, kierownik
Działu Obsługi Gmin firmy
Alba. Jak mówi, bywa, że
przepełnienia pojemników
to efekt złożenia zaniżonych
deklaracji w stosunku do
liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość. – Trze-

ba też zwrócić uwagę na
nieprawidłową segregację
oraz fakt, że kartony czy inne
opakowania przed wrzuceniem do pojemnika powinny
zostać zgniecione. Nasi pracownicy cały czas monitorują
sytuację w mieście i w zależności od potrzeb zwiększamy
ilość bądź pojemność kubłów
– dopowiada Aleksandra
Wienckiewicz.
Pojemniki opróżniane są
według ustalonego harmonogramu. We wszystkich wskazanych przez nas miejscach
śmieciarki pojawiły się jednak
akurat kilka godzin po naszej
interwencji. Przypadek? Być
może, ale zdaniem ludzi z
Basztowej czy Fortecznej to
za mała liczba kubłów oraz
zbyt rzadkie ich opróżnianie
są problemem. No bo jak
wytłumaczyć choćby fakt, że
zarówno w budynku cztero- jak i dziesięciopiętrowym
jest tylko jeden pojemnik na
odpady zmieszane?
Tomasz Piasecki

Chlast śmieciami na chodnik
Nie jesteśmy oszołomami. Nie chcieliśmy krytykować Alby zaraz po przejęciu
przez firmę obowiązku wywożenia śmieci. „Dajmy im trochę czasu” – pomyśleliśmy w listopadzie, gdy Wałbrzych utonął w odpadkach. Od tamtej pory minęły
2 miesiące, ale kłopoty są nadal.
» Jak tu myśleć o
segregacji, gdy
nie ma gdzie
wrzucić butelek
(kubły przy ul.
Witosa)

Informują nas o tym czytelnicy, którzy co jakiś czas
donoszą o problemach z
wywozem śmieci. Między
świętami a Nowym Rokiem
dostaliśmy kilkanaście maili.
„To są jakieś jaja” – ludzie nie
owijali w bawełnę. Najczęściej w wiadomościach przewijało się słowo „skandal”.
I trudno się mieszkańcom
dziwić. Wystarczy spojrzeć na
fotki, zrobione po sygnałach
otrzymanych od czytelników.
W poniedziałek 30 grudnia
zrobiliśmy kilka ujęć. Przepełnionego pojemnika na

odpady zmieszane przy ul.
Basztowej, zalegających butelek obok zielonego kubła
na szkło przy ul. Witosa oraz
najbardziej spektakularne z
ul. Fortecznej. Gdy się patrzy
na fotografie, można dojść
do wniosku, że nikt kubłów
nie opróżniał przez tydzień,
albo dłużej. Co ciekawe, nie
słyszeliśmy, żeby ostatnio
protestowała jakaś fundacja
eko lub stowarzyszenie, dbające o środowisko naturalne.
Przed 3 laty, gdy podobne
rzeczy działy się w przypadku przejmującej wówczas

» Przepełniony pojemnik na
odpady zmieszane przy ul.
Basztowej

FAKTY

Zlikwidują ogrody i garaże
Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Biały Kamień wywołuje niezadowolenie grupy
mieszkańców.

Ludzie postanowili zaprotestować. W tym
celu wysłali kilkanaście wniosków i uwag,
zwłaszcza tych dotyczących umiejscowienia
w przyszłości dróg dojazdowych, a także
ustalenia, gdzie powinny znajdować się te-

reny przeznaczone pod gospodarkę mieszkaniową. Nowy plan zagospodarowania
przestrzennego uderza w osoby, które w tej
okolicy od lat pielęgnują ogrody działkowe,
a których to ogrodów w przyszłości ma w

WIESZ CO | NR 1/07.01.2020 r.

tym miejscu nie być. Mieszkańcy zwracają
uwagę także na to, że do wyburzenia przeznaczono kilkadziesiąt garaży.
- Plan zakłada rozwój budownictwa
mieszkaniowego na tym terenie, a to jest
nierozerwalnie związane z rozwojem układu
komunikacyjnego. Na razie jednak na to
zadanie w budżecie nie zarezerwowano
żadnych środków i to bardziej perspektywa
na kolejnych 5-10 lat – tłumaczy Robert
Szymala urbanista miejski.
SCB

Fot.: ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Pamiętajcie, że praca sezonowa
to taka sama jak ta podstawowa i
rządzi się takimi samymi prawami

Lubimy zapach euro
Nie maleje atrakcyjność zagranicznych wyjazdów do pracy sezonowej. Jeździmy „za chlebem” przez cały rok, chociaż najczęściej
od marca do listopada. Teraz jest najlepszy moment, żeby wszystko dobrze przemyśleć. Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem, żeby
nie wrócić z podkulonym ogonem?

W 2019 roku w ramach
sieci EURES do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy wpłynęło kilkaset ofert
pracy. Uwierzycie, grubo ponad pół tysiąca, dlatego jest

w czym wybierać. Najwięcej
z Niemiec (286) z Holandii
(76), z Norwegii (55), czy
z Czech (23) oraz z Irlandii
(20). Były też oferty z Danii,
Belgii, Francji, Szwecji, Wiel-

kiej Brytanii, a nawet z…
Bułgarii.
– Dobre i sprawdzone oferty
pracy za granicą mamy przez
cały rok. Najwięcej pojawia
się ich przed sezonem wa-

kacyjnym, który trwa dłużej
niż u nas, bo zaczyna się w
marcu, a kończy w listopadzie – tłumaczy Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora DWUP.
Od wielu lat do najbardziej

popularnych branż, w których
chętnie zatrudniani są Polacy,
należą: rolnictwo, ogrodnictwo, a także sadownictwo
przy zbiorze warzyw, owoców,
kwiatów i innych płodów rol-

Fot. ilustracyjne/archiwum

4

nych. Zapotrzebowanie jest też
w hotelarstwie i gastronomii,
szczególnie w trakcie sezonu
turystycznego. W tym czasie
dostępne są również oferty
pracy przy organizacji imprez
rozrywkowych: objazdowych
bądź stacjonarnych np. cyrków,
parków rozrywki, czy wesołych miasteczek. – Mieszkańcy
Wałbrzycha i Dolnoślązacy
chętnie korzystają z propozycji
pracy sezonowej. Mają do
dyspozycji sprawdzone oferty
w ramach europejskiej bazy
EURES. Najczęściej wybierają się do Niemiec, Holandii,
Włoch, czy też Hiszpanii. Z ofert
chętnie korzystają zarówno
osoby młode np. studenci, jak
i osoby starsze – podkreśla
Bartosz Kotecki.
Musicie wiedzieć, że EURES
jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i
ich partnerów na rynku pracy.
Wsparcie jest ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane
do osób poszukujących pracy,
zainteresowanych wyjazdem
do innego kraju w celach
podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników
z zagranicy. – Doradcy EURES
DWUP dostępni są stacjonarnie oraz on-line w siedzibie
i filiach DWUP chociażby w
Wałbrzychu – mówi Stefan
Augustyn, rzecznik prasowy
DWUP.
W okresie wiosenno-letnim
większość klientów pytała
przeważnie o możliwość wyjazdu do pracy sezonowej
przy zbiorach, sortowaniu
oraz pakowaniu owoców i
warzyw. Najwięcej takich propozycji pracy było w zeszłym
roku w Holandii. W przypadku
ofert w ogrodnictwie czy sadownictwie pracodawcy coraz
częściej wymagają doświadczenia właśnie w pracach
sezonowych np. przy zbiorach
czy pielęgnacji roślin ogrodowych i warzyw. Wystarczyło
jednak doświadczenie 3-miesięczne. Nie martwcie się, bo
nawet jeśli nie posiadacie
udokumentowanej pracy w
ogrodnictwie czy sadownictwie, a uprawialiście np. własny ogród, to powinniście ten

fakt uwzględnić i wpisać do
CV. Dla pracodawcy będzie
to informacja o waszym doświadczeniu w pracy, o jaką
się ubiegacie. Innymi popularnymi branżami, bez względu
na porę roku, jest logistyka
(magazyny, komisjonowanie,
załadunek) oraz produkcyjna.
Klienci kontaktujący się z
doradcami EURES najczęściej
pytają o pracę bez wymogów
językowych na stanowiskach:
magazynier, komisjoner, pracownik produkcji, pracownik
sortowni, pracownik budowlany.
– Otrzymujemy
również zapytania o oferty
pracy w
rejonie
przygranicznym

zwłaszcza od powracających Dolnoślązaków z Wysp
Brytyjskich – dodaje Stefan
Augustyn.
W ostatnich miesiącach roku
do DWUP wpłynęło ponad
100 nowych ofert pracy. W
Austrii szukano pracowników do wielu pensjonatów i
ośrodków wypoczynkowych w
Alpach. Poszukiwane były osoby z doświadczeniem w branży
hotelarsko-gastronomicznej ze
znajomością języków obcych
na poziomie minimum B1 –
kelnerzy, kucharze,
barmani, pokojowi, recepcjoniści oraz
personel
pomocniczy.
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Z kolei norwescy pracodawcy poszukiwali pracowników różnych specjalności
medycznych, oferując atrakcyjne wynagrodzenie, ale
również cały szereg korzyści
takich, jak korzystny system
emerytalny, prywatny pakiet
ubezpieczeniowy, bezpłatny
kurs języka norweskiego
czy możliwość prowadzenia
projektów badawczych i
uczestniczenia w kongresach lekarskich. W Norwegii często poszukiwani są
również wykwalifikowani
pracownicy budowlani ze
znajomością języka angielskiego lub norweskiego.
W Irlandii natomiast sporo
propozycji pracy czeka na
opiekunów osób starszych
oraz opiekunów medycznych
w domach opieki.
Jeśli chcecie wyjechać do
pracy sezonowej, to jest najlepszy moment, żeby to dobrze przemyśleć i zacząć
szukać ofert na stronie
w w w. e u r e s .
dwup.pl.

Fot.: ilustracyjne (www.pixabay.com)

ToP

Ile można zarobić?

Przykładowe kwoty wynagrodzenia w niektórych krajach (za rok 2019):

• Niemcy – obowiązuje stawka płacy minimalnej 9,19 euro
brutto /godz., jest sporo ofert po kilkanaście euro za godz.;
• Wielka Brytania – obowiązuje stawka płacy minimalnej 8,21 GBP brutto /godz. dla osób pow. 25 roku życia;

• Holandia – minimalne stawki godzinowe brutto
(podane są dla ludzi pracujących 40 godz. tygodniowo;
inaczej stawki te kształtują się przy 38- i 36-godzinnym tygodniu pracy)
- 10,49 euro brutto dla osób powyżej 21. roku życia
- 8,39 euro brutto dla osób w wieku 20 lat
- 6,30 euro brutto dla osób w wieku 19 lat
- 5,25 euro brutto dla osób w wieku 18 lat
• Norwegia – duże zróżnicowanie stawek, sporo ofert
nawet za 50-70 zł/godz. (po przeliczeniu).

Gdzie szukać pracy?

Pod adresem www.eures.dwup.pl można znaleźć setki ofert pracy za granicą, w tym
pracy sezonowej. Można również uzyskać pomoc doradców EURES w DWUP w Wałbrzychu.
• Pamiętajcie, że część pracodawców wymaga znajomości języka obcego, a część nie.
Konkrety można znaleźć w opisie konkretnej oferty.
• Spora część z pracodawców pomaga z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Można
również liczyć na preferencyjne ceny lub bezpłatne noclegi i wyżywienie.
• Okres zatrudnienia jest zależny od charakteru wykonywanego zajęcia i zawieranych
umów, najczęściej jest to od kilku tygodni do 4 miesięcy.
• Aby zminimalizować ryzyko związane z nieuczciwym pracodawcą czy pośrednikiem,
warto skorzystać z pomocy urzędu pracy lub wyspecjalizowanej agencji zatrudnienia.

NOWE CENTRUM MIESZKALNO-USŁUGOWE
W ŚWIEBODZICACH

wana, w jakim wymiarze i za
jakie wynagrodzenie.
• Sprawdźcie pracodawcę
czy pośrednika pod kątem
jego rzetelności i wiarygodności.
• Aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicą,
najlepiej korzystajcie z ofert
sprawdzonych i zweryfikowanych przez doradców EURES,
którzy działają w całej UE.
Oferty dostępne są na stronie
internetowej www.eures.
dwup.pl.
• Jeżeli praca organizowana jest przez pośredników, to
agencja pracy musi posiadać
wpis do tzw. Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia
(KRAZ). Bezpłatna wyszukiwarka legalnych agencji
pracy dostępna jest na stronie
internetowej www.stor.praca.
gov.pl w zakładce „KRAZ”.
• Nie dajcie się naciągnąć,
agencje działające legalnie
nigdy nie pobierają opłat za
pośrednictwo w znalezieniu
pracy, nie odliczają żadnych
opłat z wynagrodzenia. Nie

wysyłają pracownika bez
przedstawienia umowy o kierowanie do pracy za granicą,
która potwierdza warunki
zatrudnienia.
• Warto pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym –
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
zapewnia opiekę medyczną
do momentu rozpoczęcia
pracy. Karta jest bezpłatna i
wydawana przez placówki
NFZ. Więcej informacji na:
www.ekuz.nfz.gov.pl.
• Dla własnego bezpieczeństwa przy każdym wyjeździe zagranicznym, zostawcie
swoim bliskim nazwę i adres
swojego pracodawcy oraz
adres miejsca zamieszkania
oraz nr tel., którego będziecie
używać podczas zagranicznego pobytu.
• Dobrze jest też ustalić
tzw. „hasło na pomoc”, którego użyjemy w sytuacji zagrożenia, a które dla naszych
bliskich będzie oznaczało, że
niezwłocznie potrzebna nam
jest pomoc.

Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Aquaparku, szkoły i przedszkoli.
Oferujemy również LOKALE USŁUGOWE w “PASAŻU POD PERGOLĄ”
Duże witryny, przynależne ogródki oraz zróżnicowane powierzchnie
stworzą idealną przestrzeń dla Twojego biznesu.

TEL. 663 909 909, 885256600,
WWW.GREENPARKDEWELOPER.PL
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Na co trzeba uważać?

Pamiętajcie, że praca sezonowa to taka sama jak
ta podstawowa i rządzi się
takimi samymi prawami.
Pracownikiem sezonowym
jest osoba, która wykonuje
pracę przez określoną część
roku, ale nie dłużej niż przez
8 miesięcy.
• Musicie wiedzieć, że pomimo okresowości zatrudnienia, praca sezonowa powinna
być oparta na umowie z pracodawcą. Nie musi być spisana, ale dobrze jest zadbać,
aby słowne ustalenia można
było potwierdzić. Najlepszym
sposobem jest posiadanie
świadka lub kilku osób, które
potwierdzą przyjęte między
stronami ustalenia. Warto
zachować korespondencję z
pracodawcą, np. smsy, maile,
listy.
• Jeśli podpiszecie umowę,
muszą się w niej znaleźć informacje jaki podmiot jest zatrudniającym, kto jest zatrudniony do wykonania danej
pracy i w jakim charakterze,
gdzie praca ma być wykony-

Nowoczesne mieszkania od Dewelopera
Zróżnicowane metraże od 43 m2 do 99 m2, z dużymi balkonami.
Miejsce postojowe i komórka lokatorska GRATIS!!

FAKTY

Budżet klepnięty
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej w prezentacji planów
finansów na 2020 rok podkreślił, że jest to budżet rozwojowy.

- Dochody wyniosą 850 milionów złotych,
a wydatki 938 milionów. Powoli z wydatkami zbliżamy się do granicy miliarda złotych,
a to pokazuje, w jakim tempie zmieniamy
Wałbrzych i staramy się nadgonić te 30 lat
zaniedbań – mówi prezydent.

Gospodarz miasta wymienił działy, które
najbardziej obciążają budżet. Są to zdecydowanie oświata i wychowanie, wydatki społeczne, a także gospodarka mieszkaniowa i
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pochłaniają one kilkaset milionów złotych.
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- W przyszłym roku Wałbrzych wyda na
edukację 178 milionów złotych, a rządowa
subwencja wynosi 109 milionów złotych.
Wychodzi, że blisko 70 milionów złotych
musimy dołożyć do funkcjonowania oświaty
w mieście. To nieprawda, że samorząd dostał
wystarczającą sumę pieniędzy na edukację.
Gdybyśmy byli prawidłowo finansowani
przez rząd w kwestii oświaty, to te 70
milionów moglibyśmy wydać na remonty
substancji mieszkaniowej – mówi Roman
SCB
Szełemej.

RYS: Katarzyna Zalepa

» Takie dekoracje tylko w
naszej palmiarni

Życzymy sobie i wam…
Koniec roku obfituje w rozmaite podsumowania. Wielu
czeka na nie mniej więcej z takimi emocjami jak na kolejną część Listów do M. Dobra, ale są też tacy, którzy
lubią podobne zestawienia. Masochistami jednak nie jesteśmy, nie będziemy was męczyć jakimiś bzdetami, co
było najlepsze, największe albo najgłupsze, ale…
…złożymy wam życzenia.
Wiemy, że nas chętnie czytacie
i już nie mogliście się doczekać, co też wymyślimy. Proszę
bardzo, wpadliśmy na pomysł,
żeby złożyć niektórym życzenia
noworoczne. Nie wszystkim, tylko wybrańcom i takie z dobrego

serca. Niektórym nasze życzenia mogą się wydać złośliwe,
ale gdzie tam. Są prawdziwe i
niemal tak ważne jak partyjny
przekaz dnia. Nie trzymamy was
dłużej w niepewności, przekonajcie się, co i komu życzmy w
2020 roku?

Wszystkim historykom – wytrwałości i niezłomności w tłumaczeniu dziejowych zawijasów.
Żeby za chwilę nie okazało się,
że jako naród jesteśmy odpowiedzialni za Holocaust, katastrofę
Titanica i krzywo rosnący szczaw
w ogrodzie kniazia Władimira,

czy topniejący lód na Grenlandii.
Choć prawdę powiedziawszy
do tego ostatniego na pewno
w minimalnym stopniu się przyczyniliśmy.
Posłom KO, Lewicy, PSL-Kukiz
15 i Konfederacji – żeby zawsze
przychodzili na sejmowe gło-

Fot. (red)
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sowania, bo może następnym razem uda im się
przegłosować konkurentów. A tak, to teraz Jarosław
Kaczyński może rzucić w kąt kule i odtańczyć poleczkę, a Krystyna Pawłowicz wdrapać się na Żyletę
stadionu Legii i zaintonować kibicowskie „idźcie do
domu, my nie powiemy nikomu”.
Wiceministrowi Ireneuszowi Zysce – owocnych
spotkań w regionie, bo gdy starał się o fotel prezydenta Wałbrzycha, biegał jak kot z pęcherzem,
organizując konferencję za konferencją. Od dawna
nikt go w mieście nie widział, bo i po co ma się
teraz chłopina pokazywać. Dostał ciepłą posadkę
jako sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i jako
niedoszły członek Greenpeace walczy z perspektywy
Warszawy ze smogiem.
Posłance Katarzynie Mrzygłockiej – żeby w
końcu zrobiła coś widowiskowego i postarała
się o przywództwo w Platformie Obywatelskiej.
Skoro niemal co drugi członek PO chce się dorwać
do steru, a wybory na szefa partii zapowiadają
się tak ekscytująco, że podobno nawet TVN
zastanawia się, czy przeprowadzić z nich relację
„live”, to dlaczego nie wykorzystać momentu,
żeby zaistnieć.
Staroście Krzysztofowi Kwiatkowskiemu – odświeżenia pamięci, przypomnienia sobie o dawnym
koledze, którzy dziś świat ogląda w kratkę albo
raczej zza kratek i pochylenia się nad jego losem. Tak
czy siak święta i sylwestra lepiej spędzać w domu
z rodziną i znajomymi, zajadając karpia i popijając
szampana niż ze współosadzonymi racząc się czarnym chlebem i kawą.
Radnym klubu #Dialog #Współpraca #Działanie – upragnionej przez nich zmiany układu sił w
powiecie wałbrzyskim, o czym mówią od dawna.
Prognozują idące zmiany, nadciągający wicher
odnowy i nawałnicę zmiatającą wszystko na swej
drodze, a sprowadzają kapuśniaczek i morską bryzę.
Tak jak w przypadku odwołania starosty, co miało
być przesądzone. Radni słabo przewidują, niemal
tak kiepsko jak meteorologowie pogodę na zimę.
Firmie Alba Dolny Śląsk – dokupienia samochodów, zwiększenia liczby kubłów na śmieci lub
częstszego ich opróżniania. Właściwie zrobienia
czegokolwiek, bo dwa miesiące po przejęciu w Wałbrzychu obowiązku wywożenia odpadków, niektóre
miejsca w mieście mogłyby posłużyć filmowcom do
nakręcenia drugiej części filmu „Slumdog. Milioner
z ulicy”.
Budimexowi – dotrzymania terminów, żadnych
nieścisłości w dokumentacji projektowej i braku
kolizji podziemnych, cokolwiek to znaczy. Bo jeżeli
prace będą toczyć się w takim tempie jak w okresie
świąteczno-noworocznym przy rondzie Tesco w
Szczawnie-Zdroju i Placu Grunwaldzkim w centrum
Wałbrzycha, to w końcu doczekamy uderzenia w
ziemię jakiejś asteroidy, o czym przestrzega od dawna NASA. I nie będzie komu po nowej obwodnicy
zaiwaniać.
A tak w ogóle jak śpiewa Nosowska, której towarzyszą Igo, Organek i Zalewski życzymy sobie i wam,
żeby nas było stać w 2020 roku na święty spokój
oraz szczęścia ile się da. Ot tak po prostu.
Tomasz Piasecki
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Reklamuj się i pomagaj!
Wpadliśmy na genialny w swej prostocie pomysł. Cały dochód z reklam z kolejnego wydania WieszCo przeznaczymy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Ale żeby akcja udała się, prosimy, żebyście nas wsparli. Zamieszczając
14 stycznia reklamę w naszym tygodniku.
nadzoruje akcję. Wszystko
zostanie potwierdzone protokołem. – Świetny pomysł.
Namawiam do skorzystania z
propozycji redakcji WieszCo,

bo cel jest szczytny. Reklamując swoją firmę, wspieracie
równocześnie WOŚP – podkreśla Jarosław Buzarewicz,
dyrektor WOK.

» Tym razem będziemy kwestować „Dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”

Fot. użyczone (Waldemar Łomża/WOK)

Nie tam żadne 10 proc.,
ani nawet połowę, przekażemy na WOŚP wszystko, co
zbierzemy z reklam! Długo
zastanawialiśmy się, jak pomóc. Gdy pojawił się pomysł,
przekazania całego dochodu
z reklam z jednego wydania
naszego tygodnika, nie zastanawialiśmy się ani przez
chwilę. Idziemy na całego,
bo cel akcji jest niesamowicie
ważny.
Dając reklamę odniesiecie
dwie korzyści. O waszej firmie, produkcie czy inicjatywie
usłyszą tysiące czytelników.
Poza tym pomożecie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Reklamy ukażą się
w wydaniu WieszCo z 14
stycznia 2020 roku. Jeszcze
tego samego dnia podliczymy, ile udało nam się zebrać.
Całą kwotę przekażemy do
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, który w naszym mieście

Jeśli chcecie wesprzeć nasz
pomysł, wystarczy, że skontaktujecie się z naszym marketingiem. Czekamy na was pod
nr tel. 510 408 085 lub adre-

sami poczty elektronicznej.
Nasze maile to: reklama@
wieszco.pl, redakcja@wieszco.pl, w.kazmirowicz@wieszco.pl. Dopasujemy reklamę do
waszych potrzeb. Pomóżmy
razem najmłodszym.
W Wałbrzychu podobnie
jak w setkach innych miejsc w
Polsce i na świecie 12 stycznia
2020 roku po raz kolejny zagra najwspanialsza orkiestra
świata! Tym razem będziemy
kwestować „Dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w
dziecięcej medycynie zabiegowej”. Już 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Wałbrzychu startuje w najbliższą niedzielę o godz. 13.00 na
terenie Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia/Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury. Czeka na
was wiele atrakcji, z których

będziecie mogli skorzystać za
„wrzut do puchy”.
13.00 – 17.00 MOBILNY
PUNKT POBORU KRWI
15.00 – 18.00 PROFILAKTYKA ZDROWIA I URODY
15.00 – 18.00 ANIMACJE I
ZABAWY DLA DZIECI
15.00 – 18.00 NOWE TECHNOLOGIE, KIDS TECH
15.00 – 18.00 STREFA
EXTREME
15.00 – 22.00 LICYTACJE,
KONCERTY, POKAZY
Na ulicach pojawią się oczywiście dziesiątki wolontariuszy. Bądźmy tego dnia razem!
Weźcie ze sobą rodzinę, znajomych i spotkajmy się w Starej
Kopalni. Połączmy nasze serca
dla dobra tych najmniejszych
serduszek. Gramy do końca
świata i jeden dzień dłużej.
Red
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SKN

Okiem gracza

Nowe horyzonty 2020
Właśnie zaczyna się rok 2020, nasza nowa dekada. Zanim pójdziemy naprzód wypatrywać świeżych „wspaniałości”, cofnijmy się w
czasie i powspominajmy nieco najlepsze ubiegłoroczne premiery.

Prawnik radzi
Jak co tydzień na pytania czytelników
odpowiada radca prawny Adam Daraż.
Dziś tłumaczymy, czy można żądać odszkodowania za słup energetyczny na
swoim gruncie?
Roszczenia, jakie przysługują
właścicielowi nieruchomości, zależą od tego, w jaki sposób zajęto
grunt pod budowę instalacji do
przesyłania prądu. Obecnie wielu
właścicieli ma podobne problemy
i chce wystąpić z roszczeniami
odszkodowawczymi do przedsiębiorstw energetycznych.

Właściciel nieruchomości może
żądać usunięcia słupa elektrycznego,
jeśli nie wyraził zgody na zainstalowanie urządzenia przesyłowego
(wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2005
roku sygn. IV CK 82/05). Nie jest tu
istotne, czy budowa przebiegała
zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub zezwoleniem bu-

dowlanym, ponieważ nie przesądzają
one o tytule prawnym do korzystania
z nieruchomości.
Jeżeli właściciel albo jego poprzednik prawny (czyli poprzedni właściciel
np. spadkodawca), wyraził zgodę
na zainstalowanie słupa, to w takim
razie przedsiębiorstwo uzyskało stosowne uprawnienie o charakterze
cywilnoprawnym i nie można żądać
usunięcia urządzeń przesyłowych.
Podobny skutek będzie miała decyzja
administracyjna o ograniczeniu prawa
własności. Można jednak dochodzić
odszkodowania.
Z roszczeniem o odszkodowanie
za korzystanie z nieruchomości może
wystąpić zarówno ten właściciel, który
nie wyraził zgody na budowę słupa,
jak i ten który zgodę wyraził lecz nie
otrzymał stosownego wynagrodzenia.

„soulsów” w grze „Sekiro:
Shadows Die Twice” oraz dużą
dozę szaleństwa w „Borderlands 3”. Nie możemy pominąć dobrej jak i specyficznej
historii w „Death Stranding”
oraz kolejnej odsłony świata
Georga Lucasa w „Star Wars
Jedi: Fallen Order”.
Oprócz wyżej wymienionych, przebojowych tytułów,
pojawiło się też wiele innych
gier wartych uwagi. Podsumowując uważam więc ubiegły
rok za naprawdę udany. Pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, że obecny rok przyniesie
co najmniej tyle samo, a może
i więcej zachwytu nad nowy-

Odszkodowania nie można żądać
wówczas, gdy między stronami istnieje
pisemne porozumienie w kwestii korzystania z nieruchomości. Roszczenie
nie będzie zatem przysługiwać, jeśli
właściciel podpisał zgodę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości.
Wysokość należnego właścicielowi
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości ustala się
na poziomie czynszu, który, by mu
faktycznie przypadł z tytułu dzierżawy
tej części gruntu (wyrok SN z dnia 15
września 2005 roku syg. akt. II CK
61/05). Sąd podkreślił, że roszczenie
o wynagrodzenie za bezumowne
korzystanie z rzeczy przedawnia się z
upływem 10 lat. Jeśli więc urządzenia
przesyłowe zostały zainstalowane
wcześniej, to właściciel nie otrzyma wynagrodzenie za cały okres

UWAGA KONKURS

Nie odpuszczamy i znów zapraszamy was do przepysznej
zabawy. Przepysznej, bo ponownie do wygrania są burgery ufundowane przez Reﬆaurację Złota Stacja w Wałbrzychu. Nie musimy chyba specjalnie reklamować tego
miejsca. Dzięki nam posilicie się tam zupełnie za darmo.
Wyﬆarczy odpowiedzieć na proﬆe pytanie. Widzisz zdjęcie? Z jakiej góry roztacza się widoczny na fotograﬁi widok? Nagroda dla osób znających prawidłową odpowiedź
jeﬆ wyjątkowo smaczna. To 20 burgerów dla pierwszych
20 osób, które pojawią się w Złotej Stacji w Wałbrzychu
przy ul. Rycerskiej 1 z wypełnionym kuponem. Na miłośników burgerów reﬆauracja czeka przez cały tydzień.
Poprawne odpowiedzi wyﬆarczy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w Złotej Stacji. Ale uwaga, każdy z 20
zwycięzców otrzyma tylko jednego burgera. Szczegółowy
regulamin konkursu doﬆępny na ﬆronie www.wieszco.pl.

mi premierami. Osobiście nie
mogę doczekać się „Warcraft III
Reforged”, “Final Fantasy VII:
Remake”, “Vampire: The Masquerade-Bloodlines 2”, “Chernobylite” czy dodatku “World
of Warcraft: Shadowlands”.
Oczywiście nie zapomniałem
o perełce tegorocznych premier, czyli długo oczekiwanym
„Cyberpunk 2077”.
A wy? Wraz z postanowieniami noworocznymi szykujecie już swoje stanowiska?
Czekacie też na wyżej wymienione tytuły lub może coś
zupełnie innego? Jedno jest
pewne, nie ważne na co się
szykujecie w 2020 „gamingowe” horyzonty malują się naprawdę w jasnych barwach.
Venegeur – SKN Challenger

bezumownego
korzystania z
gruntu, lecz
tylko za ostatnie 10 lat.
Macie jakiś
kłopot? Piszcie
do naszego
prawnika, a
on spróbuje wyjaśnić
wam prawne zawiłości i umiejętnie
wytłumaczy jak poruszać się w gąszczu przepisów. Czekamy na maile pod
adresem: redakcja@wieszco.pl.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego
DARAŻ i DORADCY ul. Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel.
601472787, e-mail: kancelaria@
Red
daraz.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.ithardware.pl)

Jak zawsze ukazało się mnóstwo gier, ale to właśnie te
niżej wymienione porwały za
sobą graczy. Część z was tego
doświadczyła, a reszta pewnie
tylko słyszała, ale te oto tytuły
na pewno zapadły w pamięć
wielu gamerom, niezależnie
do jakiej grupy należą.
Rozpocznijmy od „Resident
Evil 2 Remake”, który zapewnił nam wiele godzin strachu
w najwyższej formie. Długo
oczekiwany przez fanów serii
i oferujący zabawę dla każdego „Kingdom Hearts 3” czy
znakomite zwieńczenie cyklu
w postaci „Devil May Cry 5”.
Nowe spojrzenie na gatunek

CHALLENGER

KUPON
Z jakiej góry roztacza się
widoczny na fotografii widok?
........................................................
........................................................
........................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w restauracji
Złota Stacja w Wałbrzychu
(ul. Rycerska 1)
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przepytuje Was

Czy Chełmiec jest najwyższym
wzniesieniem Gór Wałbrzyskich?
2

W pierwszym wydaniu 2020 roku naszego tygodnika zapytaliśmy was o ikonę Wałbrzycha i całej aglomeracji. Chyba każdy
w regionie wie, co to Chełmiec. Ale jak się okazuje, nie każdy
wie, ile ma wysokości. Cieszymy się, że znów chętnie wzięliście
udział w naszej ankiecie. Przecież chodzi o zabawę.
Zapytaliśmy was, czy Chełmiec jest najwyższym wzniesieniem Gór Wałbrzyskich? A
potem jeszcze „poprawiliśmy”
prosząc o podanie jego wysokości nad poziomem morza.
Tradycyjnie w sondzie
wzięło udział 100 osób, co
oczywiście, jak już nieraz

tłumaczyliśmy, nie jest liczbą
reprezentatywną, ale nam
wyłącznie chodzi o dobrą
zabawę. Sondę przeprowadziliśmy na parkingu przed
O.K. Centrum przy ul. Mazowieckiej. Wzięło w niej udział
38 mężczyzn oraz 62 kobiety.
Aż 54 osoby podały błędną

Podaj wysokość Chełmca
nad poziomem morza?

Nikt nie podał poprawnej odpowiedzi, ale 4 osoby pomyliły się tylko
o 1 m, a 12 osób podało wynik różniący się od prawidłowego o mniej
niż 10 m. Aż 37 osób nie podało żadnej wielkości. Najniższą podaną
wysokością było 200 m. n.p.m., a najwyższą 1500 m. n.p.m.

odpowiedź, że Chełmiec jest
najwyższym szczytem Gór
Wałbrzyskich. Przeciwnego

zdania było 46 respondentów. Ze wskazaniem dokładnej wysokości mieliście jesz-

cze większe
problemy. Dość
wspomnieć, że nikt
nie podał poprawnej odpowiedzi (szczegóły patrz
ramka).
Dla porządku podjemy, że
Chełmiec ma 851 m. n.p.m.,
ale nie jest najwyższym wznie-

Zabawa na całego
zjedzenia lunchu, do wygrania
były bowiem: burgery, pizze,
naleśniki czy placki.
Przed świętami wraz z redakcją portalu Wałbrzych-

DlaWas postanowiliśmy, że
wręczymy wam drobne upominki pod choinkę. Mogliście wygrać gry planszowe,
puzzle, klocki, książki, a także

pluszowe maskotki. Wystarczyło odpowiedzieć na proste
pytanie „Przy jakiej ulicy w
Wałbrzychu stoi widoczna na
zdjęciu choinka?” Chodziło

Red

oczywiście o ulicę Broniewskiego na Piaskowej Górze.
W poniedziałek tuż przed
świętami w siedzibie naszej
redakcji przy ul. Mazowieckiej

pojawiło się wielu czytelników,
którzy mogli wybierać i przebierać wśród mnóstwa fajnych
nagród. Niektórym z was zrobiliśmy zdjęcia, które możecie
obejrzeć poniżej. Prawda, że
było warto nas odwiedzić?
Zapraszamy do udziału w
kolejnych konkursach. Szukajcie naszej gazety co wtorek,
odpowiadajcie na pytania,
wycinajcie kupony konkursowe i wygrywajcie atrakcyjne
Red
nagrody.

plastiku. 500 lat trwa naturalny
rozkład plastikowej butelki. W
tym czasie plastik zatruwa organizmy żywe, ziemię i wodę.
Mimo to jego produkcja i zuży-

cie rośnie lawinowo. Musimy z
tym skończyć dla dobra naszego i naszych dzieci. Rozumie
to wielu wałbrzyszan – dodaje
SCB
gospodarz miasta.

Po waszych uśmiechach gdy odbieraliście nagrody, wiemy, że zrobiliśmy wam frajdę. I
oto chodzi! Nasz świąteczny konkurs cieszył się dużym powodzeniem, rozdaliśmy prawie
wszystkie upominki i… już szykujemy dla was nowe niespodzianki.
Od chwili, gdy ukazał się
pierwszy numer WieszCo
możecie bawić się z nami w
rozmaitych konkursach. Dotąd
zapraszaliśmy was głównie do

sieniem Gór Wałbrzyskich.
Palmę pierwszeństwa dzierży
Borowa (853 m. n.p.m.)

» Nasi czytelnicy z nagrodami ufundowanymi przez redakcje tygodnika WieszCo i portalu WałbrzychDlaWas

Znajdująca się na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu – Cafe Sztygarówka otrzymała specjalny certyfikat: Stop Plastik.
- Jest to pierwszy taki certyfikat przyznany w Wałbrzychu.
Promować naszą akcję zaczęliśmy już ponad rok temu.
Osiem miesięcy temu wprowadziliśmy zakaz używania w
instytucjach miejskich jednorazowych opakowań, naczyń czy
sztućców z plastiku. Oczywiście
chodziło nam nie o popularność, a o walkę z zagrożeniem
dla środowiska, jakie niesie za
sobą produkcja, składowanie

i późniejsza utylizacja – mówi
prezydent Roman Szełemej.
Cafe Sztygarówka jest
pierwszą instytucją, która taki
certyfikat otrzymała, ale okazuje się, że każdy może pójść
w jej ślady i również się takim
dokumentem pochwalić, o
ile oczywiście spełni określone przez miasto warunki.
Wystarczy, że przedsiębiorcy,
którzy zadeklarują rezygnację
z jednorazowego plastiku,

przystąpią do oficjalnej akcji:
Stop Plastik.
- Zdajemy sobie sprawę, że
przykład idzie z góry. Przykład
instytucji miejskich przyniósł
znakomite wyniki. To inspiruje
wałbrzyskie firmy. Wszystkie,
które zgłoszą się do udziału
w programie, otrzymają certyfikat udziału oraz specjalne
naklejki, którymi będą mogły
oznaczyć swoją siedzibę – tłumaczy Roman Szełemej.

Prezydentowi i jego współpracownikom zależy, żeby zaprosić do udziału w akcji Stop
Plastik wałbrzyskie kawiarnie,
restauracje oraz inne podmioty, które chcą zrezygnować w
swojej działalności z jednorazowego plastiku.
- Wałbrzych jako pierwszy w
Polsce wprowadził całkowity
zakaz używania w instytucjach
miejskich jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z

» Cafe Sztygarówka jako pierwsza może pochwalić się
przyznawanym przez miasto specjalnym certyfikatem

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Certyfikaty za walkę z plastikiem
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NASZE POCIECHY

Kara za brak ważnego dowodu
osobistego, czy to możliwe?

Pierwsze dziecko urodzone
w nowym roku 2020

Zgodnie z przepisami „Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu
osobistego, (…) podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Czy za brak
ważnego dowodu osobistego może ci grozić kara?
Lepiej, żebyś nie musiał się o tym przekonać! Podpowiadamy, że grozi ci wysoka
kara finansowa. Wysoka, bo nawet do 5
tys. zł. Zrób więc nowy dowód natychmiast. Aby wszystko przebiegło szybko i
bez komplikacji, musisz mieć dobre zdjęcie. Takie zrobisz tylko w Kodak Express Super Fotograf. Tylko my damy ci certyfikat,
że zdjęcia są zgodne z przepisami. Tylko
my zrobimy ci zdjęcia biometryczne BIOfoto. Tylko z nami masz 100% pewności.

Nie ryzykuj 5 tys. zł kary za brak ważnego
dowodu osobistego i przyjdź do Kodak
Express Super Fotograf. Tylko u nas od ręki
zrobisz fotografię do wszystkich rodzajów
dokumentów. Tylko z nami oszczędzisz
czas i pieniądze. Zapraszamy do Kodak
Express Super Fotograf.
Wiadomo, że nowe zdjęcia do dokumentów – fotografie biometryczne najlepiej
zrobić u profesjonalisty. Tylko w Kodak
Express Super Fotograf Wałbrzych możesz

mieć 100% pewności i zrobić zdjęcia do dokumentów. Jesteśmy ekspertami fotografii
biometrycznej i do wyboru mamy aż cztery
laboratoria w Wałbrzychu. Czynne już od
godziny 7:30 – oddział przy ul. Sienkiewicza
6. Zamykamy dość późno, bo w Pasażu
Tesco pracujemy aż do godziny 21:00. W
ciągu dnia zapraszamy na Piaskową Górę
– ul. Główna (Filary), a także do Śródmieścia – ul. Mickiewicza 27, gdzie na parkingu komfortowo zaparkujesz samochód.

» Mateusz Bień, ur. 1.01.2020 o godz. 12.32,
waga 3040 g, wzrost 48 cm, z Boguszowa-Gorc

» Zuzanna Kiszycka, ur. 12.12.2019 o godz. 16.15,
waga 3600 g, wzrost 54 cm

» Marysia Michalak, ur. 30.12.2019 o godz. 3.52,
waga 3280 g, wzrost 54 cm, z Głuszycy

» Klara Klimczak, ur. 31.12.2019 o godz. 13.14,
waga 3640 g, wzrost 56 cm, z Wałbrzycha

» Olivier Holz, ur. 31.12.2019 o godz. 4.07,
waga 3600 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha

» Zuzanna Wasilewska, ur. 31.12.2019 o godz. 9.25,
waga 2850 g, wzrost 50 cm, z Boguszowa-Gorc

» Ewa Joanna Hasiak, ur. 31.12.2019 o godz. 10.18,
waga 3400 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha

ROZMOWA TYGODNIA

WIESZ CO | NR 1/07.01.2020 r.

ny mecz, bo tym
chłopcom
nie zależało,
żeby
z a

przechodzę, aż łezka w oku się kręci.
Trawa zarasta i nie ma chętnych,
żeby pokopać piłkę. My graliśmy tam
non stop.
W rozgrywkach grało całe miasto?
-Zamysł był taki, żeby organizować
czas dla mieszkańców Podzamcza, ale
gdy w innych dzielnicach Wałbrzycha
zrobiło się o tym głośno, zaczęły przyjeżdżać zespoły z różnych miejsc, także spoza miasta. Na samych meczach
świat się nie kończył. Prowadziłem
statystyki najlepszych strzelców,
robiłem tabele, terminarze. Wszystko
wywieszałem na szybach mojego pokoiku przy ul. Grodzkiej 21. Chłopcy
tłoczyli się

Fot. (red)

» - Żona mi kiedyś powiedziała, że przyszły zięć nie powinien
mnie pytać o zgodę na ślub córki, bo nie uczestniczyłem w
wychowaniu dzieci – mówi Kazimierz Staniszewski, legendarny
instruktor ds. sportu w SM Podzamcze

Pan w czerwonym dresie
Znają go chyba wszyscy w mieście związani ze sportem. Mówią o nim z sympatią „Pan Kaziu”. Przez 35 lat prowadził na
Podzamczu piłkarskie rozgrywki, w których grało wielu dzisiejszych 30- oraz 40-latków. Dla Kazimierza Staszewskiego
sport zawsze był numerem jeden.

Może Pan z powodzeniem zaśpiewać 40 lat minęło?
- Mogę (długi śmiech). Gdy skończyłem wrocławski AWF, zacząłem
pracę w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Wałbrzychu. Pewnego dnia pierwszy
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Podzamcze Stanisław Kaczmarek
spotkał na ulicy moją siostrę, a że
dobrze znał moich rodziców, spytał,
czy mam już wyższe wykształcenie.
Gdy odpowiedziała „tak”, on tylko
rzucił, że bardzo potrzebuje mnie w
spółdzielni. I tak tu trafiłem. Pamiętam
doskonale, była wigilia 1979 roku,
gdy zostałem instruktorem ds. sportu.
I osiadł Pan tu na długie cztery
dekady.
- Kawał czasu, prawda? Mam dziś
66 lat i jestem pracującym emerytem,
bo wciąż zajmuję się tym samym, co
przed laty. Organizacją zawodów
sportowych, turniejów, gier i zabaw,
rozmaitych rozgrywek. Przez te lata
nazbierało się trochę tego.
Praca wymagała ogromnego
poświęcenia?
- Dzieci nauczyłem tylko pływać i
jeździć na rowerze. Żona mi kiedyś
powiedziała, że przyszły zięć nie
powinien mnie pytać o zgodę na
ślub córki, bo nie uczestniczyłem w
wychowaniu dzieci. A on się mnie
zapytał (śmiech).

Niektórym się wydaje, że taki
instruktor ma fajne życie. Oczywiście
lubiłem to, co robiłem, ale wymagało
to wielu wyrzeczeń. Wystarczy wspomnieć rozgrywki piłkarskie, które
organizowałem na Podzamczu przez
35 lat. W szczytowym momencie mieliśmy pięć lig, w każdej kilka, a nawet
ponad 10 zespołów, łącznie kilkuset
młodych piłkarzy uganiających się za
piłką. Sędziowałem niemal wszystkie
mecze. Od rana do późnego popołudnia. Proszę policzyć, ile czasu
dziennie spędzałem na boisku.
Organizował Pan czas głównie
młodzieży?
- Przede wszystkim, ale nie tylko. Bo spójrzmy na takie turnieje
pingpongowe. Kiedyś grali w tenisa
stołowego naprawdę młodzi chłopcy
i garnęli się do tej gry. Dziś organizuję
takie zawody wyłącznie w kategorii
open, dla starszych panów, którym
jeszcze się chce stanąć przy stole i
pomachać rakietką.
Nie bez powodu zagadnąłem
o młodzież, bo kto jak kto, ale
pan najlepiej wie, jak zmieniło się
podejście młodych ludzi do aktywności fizycznej?
- Nie ma co porównywać. Podam
przykład. Kiedyś w moich rozgrywkach padł wynik 32:0. O dziwo, przegrana drużyna przyszła na następ-

wszelką cenę zwyciężać, tylko pograć
w piłkę. Dziś po takiej porażce nikt by
się na boisku już nie pojawił. To jest
ta różnica.
Pana słynne rozgrywki zawsze
toczyły się na boisku przy ul.
Grodzkiej?
- Nie. Po raz pierwszy, gdy ruszaliśmy z pomysłem w 1980 roku,
graliśmy na terenach zielonych za
dzisiejszą przychodnią zdrowia. Po
prostu na łące, a bramkami były cegły.
Dziś nie do pomyślenia. Potem przez
3 lub 4 lata turnieje odbywały się
przy ulicy Kasztelańskiej, gdzie dziś
stoi pusty budynek, w którym miała
powstać siłownia czy jakiś fitness.
Zrobiliśmy drewniane bramki wymiaru hokejowego, a mecze toczyły się
po 4 zawodników, bez bramkarzy. W
1984 roku spółdzielnia wybudowała
boisko przy Grodzkiej i od tego czasu
graliśmy już tam.
„Na Kazia”?
-Tak, mówiło się „idziemy grać
na Kazia”! Chłopcy tak nazwali to
boisko, bo nieformalnie było niemal
do mnie przypisane. Pół życia na nim
spędziłem, sędziując setki spotkań .
W czasach gdy graliśmy na boisku
przy ul. Grodzkiej, nie miała prawa
wyrosnąć tam trawa. Setki chłopców,
równomiernie i systematycznie je
„orało” korkami. Dziś gdy tamtędy

przed nim, żeby zobaczyć, kto z kim
wygrał, kto ile zdobył goli. Komentowali to między sobą. To były ligi, w
których obowiązywał system spadków i awansów. Wtedy nie było internetu, Facebooka. Wszystko spisywało
się długopisem na kartkach papieru,
przyklejało na oknie, żeby dać trochę
frajdy chłopakom, by mogli poczuć
ducha rywalizacji i emocjonować się
tym wszystkim.
Niesamowite.
- Można powiedzieć, że byłem
pierwszy przed tymi wszystkimi
dzisiejszymi szkółkami piłkarskimi,
uczniowskimi klubami sportowymi,
który potrafił zainteresować piłką
naprawdę setki dzieciaków. U mnie
zaczynał w wieku 7-8 lat Marcin Morawski. Grał Tomek Bednarski. Piotrek
Włodarczyk skręcił u mnie nogę. Gdy
potem w klubie trener zapytał go „co,
grałeś u Kazia”, odpowiedział, „nie,
wysiadałem z autobusu”. Kopał u
mnie Sebastian Janikowski…
…który złamał poprzeczkę?
- To nie jest miejska legenda, tak
było. Podczas jednego z meczów,
Sebastian tak kropnął, że połamał
drewnianą poprzeczkę. Nie miałem o
to pretensji, zresztą zawsze podchodziłem do tych chłopaków partnersko.
Oni odwdzięczali się tym samym.
Nigdy nie było żadnych problemów
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dyscyplinarnych. Dziś wielu z moich
wychowanków wysyła życzenia,
pisze SMS-y.
Podziękowania od wychowanków to najlepsza nagroda za włożony trud?
- Otrzymałem od minister Joanny
Muchy tytuł „Zasłużony dla sportu”.
Dostałem też tytuł „Zasłużony dla
miasta Wałbrzycha”. To wszystko
ważne zaszczyty, ale wielką przyjemność sprawili mi kiedyś wychowankowie, którzy ufundowali 5-dniowy
wyjazd do Kudowy-Zdroju. Żona
nie chciała pojechać, więc zabrałem
ze sobą Józka Żuka. Innym razem
tenisiści stołowi w dowód uznania
podarowali mi rower górski, który
służy mi do dzisiaj.
Gdy prowadził Pan rozgrywki,
czuł się jak wyrocznia?
- Raczej nie, choć to były moje
autorskie rozgrywki i odbywały się
na moich z góry ustalonych zasadach.
Każdemu mówiłem, że skoro gra u
mnie, to akceptuje stworzony regulamin. Pewnie, że jak każdy myliłem
się sędziując, ale zawsze potrafiłem
zapanować nad emocjami. Kiedyś
ktoś napisał w internecie, że fajny ze
mnie organizator, ale na sędziowaniu
się nie znam (śmiech).
Nie tylko piłką nożną człowiek
żyje?
- Będąc instruktorem sportu w
spółdzielni organizowałem turnieje
tenisa stołowego, siatkówki plażowej czy badmintona. Do tego
dochodzą zajęcia z dziećmi podczas
ferii i wakacji, a także organizacja biegów. Nie wszyscy wiedzą,
że Bieg Podzamcza jest jednym z
najstarszych przełajów w Polsce.
Gdy debiutowaliśmy w 1981 roku i
startowaliśmy z pętli autobusowej,
połowy dzisiejszego osiedla jeszcze
nie było. W tym roku będzie jego
40 edycja. Startowało w nim kilka
naprawdę znaczących nazwisk, jak
choćby olimpijczycy Karolina Jarzyńska, Waldemar Glinka czy Roman
Magdziarczyk. Sam przebiegłem natomiast tylko jeden maraton w życiu.
W 1979 roku w Warszawie (śmiech).
Czy z perspektywy tych 40 lat
uważa Pan, że warto było temu
wszystkiemu się poświęcać?
- Warto było (dłuższa chwila ciszy).
Razem z najbliższymi współpracownikami: Tadeuszem Godlewskim,
Krzysztofem Ciesielskim, Jerzym
Kozaczkiem, Andrzejem Mikołajewskim, Maćkiem i Wojtkiem Polewskimi oraz Mirosławem Wojciechowskim i Aleksandrą Nowak zrobiliśmy
kawał dobrej roboty. Moim mottem
było to, żeby nie odhaczać kolejnej
imprezy, ale dać ludziom frajdę. Dać
pograć. Gdy w latach 80. dostaliśmy od spółdzielni czerwone dresy
ortalionowe, mieliśmy w nich iść na
pochód. Dres tak mi się spodobał, że
zakładałem go na każde rozgrywki.
Ludzie widząc mnie codziennie w
tym stroju, w słońcu, deszczu, czy w
śniegu, wołali „Pan w czerwonym
dresie”.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

CO W GMINACH PISZCZY

Dworzec będzie jak nowy
Ruszył remont dworca kolejowego Wałbrzych Główny. Prace
potrwają do połowy 2021 roku, a ich koszt sięga 26 milionów
złotych.

Dworzec Wałbrzych Główny został oddany
do użytku w 1867 r. Obiekt leży przy liniach nr
274 relacji Wrocław Świebodzki – Zgorzelec
oraz 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny.
Zakres prac zakłada wydzielenie funkcji
dworcowych z toaletami, holem głównym

z poczekalnią, a także lokalem usługowo-handlowym z funkcją sprzedaży biletów.
Przewidziano też pomieszczenie pod wynajem dla drobnych lokali komercyjnych,
w tym małej gastronomii, a w zachodnim
skrzydle budynku – pomieszczenie
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dla SOK. Na piętrze i poddaszu znajdą się
pomieszczenia socjalno-biurowe dla PKP
Cargo. Obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowane zostanie otoczenie
dworca. Większość dodatkowych budynków
kompleksu stacyjnego – przed i za dworcem
– zostanie rozebrana. Pojawią się nowe
miejsca postojowe (22), w tym dla osób
niepełnosprawnych, ładownia pojazdów
elektrycznych czy do krótkiego postoju (tzw.
SCB
kiss&ride).

Fot. (red)

» Artur Gołda, kierowca autobusu
miejskiego w Głuszycy zaraz
wyjedzie na swój kolejny kurs
po gminie

GŁUSZYCA

Podróżują tam, gdzie chcą
Głuszyca od pół roku ma własną komunikację miejską. Bezpłatną i komfortową. Zadowoleni są właściwie wszyscy, bo
autobusem dojechać można wszędzie. Do kościoła, sklepu,
lekarza, szkoły albo na plotki do koleżanki. Przed świętami
oficjalnie otwarto centrum przesiadkowe.
Działało już wcześniej, ale dopiero
przed Bożym Narodzeniem dokonano uroczystego otwarcia. Takiego,
wiecie, z pompą. Było przecinanie
wstęgi, przemówienia oficjeli, uściski
dłoni. W tym przypadku nie trzeba było jednak lukrować niczego,
ani malować trawy na zielono, bo
pomysł uruchomienia komunikacji

miejskiej w małej Głuszycy podoba
się chyba każdemu.
– Proszę Pana, a jakie ja mogę
mieć zdanie? Wypada tylko chwalić
i chwalić – opowiada nam zagadnięta starsza kobieta wracająca w
poświąteczny piątek z zakupów w
dyskoncie spożywczym. – Autobusem dojechałam do doktora, potem

kupiłam mleko, chleb i jogurty, za
godzinkę wsiądę do autobusu i w
krótkim czasie wrócę do domu –
rzuca na odchodne kobieta, która
spieszy się jeszcze na „kawkę” do
koleżanki, żeby zdążyć na kolejny
kurs. Jest dość chłodne przedpołudnie w niewielkiej Głuszycy. Życie
toczy się swoim rytmem. Po Bożym

Narodzeniu nie wszystkim chce się
wychodzić z domów. W centrum
przesiadkowym pustawo. – W dni
powszednie to są dopiero tłumy.
Dziennie potrafię przewieźć i 250
osób. Najwięcej rano i popołudniami, gdy młodzież dojeżdża do
szkół – mówi Artur Gołda, kierowca
jednego z autobusów wożących

Fot. (red)
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pasażerów i turystów po Głuszycy.
Są dwa większe pojazdy i jeden
mniejszy. Docierają wszędzie na terenie gminy. Do sołectw w Sierpnicy,
Grzmiącej, Łomnicy, Głuszycy Górnej,
a nawet pod Osówkę. Do pojazdu
można zapakować rower i wrócić
z dowolnego miejsca jednośladem.
Albo się przespacerować. Autobusy
kupiła gmina, która płaci też za ich
kursowanie. Pasażera nic nie obchodzi. Wsiada i jak panisko podróżuje.
Niektórzy to nawet w lecie jeździli w
kółko. Tylko po to, żeby ochłodzić się,
bo klimatyzacja w pachnących nowością pojazdach działa lepiej niż w
niejednym biurowcu w jakimś „city”.
Dzięki pozyskanym pieniądzom
wybudowano też funkcjonalne centrum przesiadkowe. Jest tu wiata
oraz zatoka autobusowa, przestronny parking na ok. 180 samochodów,
miejsca postojowe dla rowerów,
czy motocykli. Do dyspozycji rowerzystów oddano też dwa punkty,
w których znajdują się myjki i podstawowe narzędzia do naprawy.
Są toalety i poczekalnia. Miejsce
jest oświetlone i monitorowane.
Wszystko w ramach dużego projektu, na który miliony złotych gminie
udało się pozyskać z funduszy europejskich. – Projekt przewidziany
jest na 3 lata, ale mam nadzieję,
że będzie kontynuowany również
później. Pierwsze kursy zrobiliśmy
24 czerwca zeszłego roku. Nie słyszałem, żeby ktoś narzekał – podkreśla
Artur Gołda, kiedyś rajdowiec, dziś
kierowca autobusu miejskiego, z
którym pasażerowie mogą czuć się
naprawdę bezpiecznie.
Miłą pogawędkę z szoferem przerywają pierwsi turyści, nieśmiało
zbliżający się do pojazdu mającego przerwę w kursowaniu. – Słyszeliśmy, że możemy autobusem
przemieszczać się po całej gminie.
Do tego za darmo – dopytuje młode małżeństwo rozglądając się z
uznaniem po okolicy i przyglądając
z ciekawością centrum przesiadkowemu. – Władzom gminy należą
się pochwały. Ja jestem akurat proekologiczny i wszystkie tego typu
inicjatywy bardzo mi się podobają.
Zostawiam samochód pod kwaterą i
zwiedzam okolicę autobusem. Super!
Wszędzie mogę dojechać, istny strzał
w dziesiątkę – zaznacza Mariusz
Bobyk z Kędzierzyna-Koźla. Turyści
wsiadają do środka. Za chwilę odjadą „na wycieczkę”.
Tomasz Piasecki

Urbański na czele spółki
Krzysztof Urbański został prezesem spółki InVałbrzych, którą do życia powołały trzy samorządy: Wałbrzych, Głuszyca
i Jedlina-Zdrój.

Przypomnijmy, że Krzysztof Urbański
był w przeszłości m.in. prezesem Zamku
Książ. Nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nosi nazwę InVałbrzych z

siedzibą w Wałbrzychu i jest projektem
międzygminnym.
- Spółka będzie miała za zadanie zwiększenie aktywności proinwestycyjnej na naszym

terenie. Chodzi nam o wsparcie przedsiębiorczości oraz budownictwa mieszkaniowego
na naszym terenie – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
W nowej spółce na początku ma znaleźć
pracę 5 osób, a kierować tym zespołem
będzie właśnie Krzysztof Urbański. – Ten
zespół dynamicznych osób przygotuje naszą
wspólną ofertę, będzie aktywny na rynku,
będzie brać udział w targach i wierzymy, że
za około 2 lata przyniesie nam wymierne
SCB
korzyści – twierdzi Szełemej.

13

Fot. (red/archiwum)

CO W GMINACH PISZCZY

WIESZ CO | NR 1/07.01.2020 r.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

powietrza dzięki zakupionym 6 mobilnym sensorom. Trwa kampania
informacyjna „Nie pal śmieci, bo
trujesz siebie i innych”. Można już
starać się o dopłaty na wykonanie
lub zakup beczek na deszczówkę.
Każdy chcący gromadzić w ten sposób wodę na własne potrzeby może
dostać z gminy do 70 proc. poniesionych kosztów, przy czym nie więcej
niż 5 tys. zł. na jedną nieruchomość.
Doskonałą wiadomością jest planowane powstanie w Szczawnie-Zdroju stacji ładowania pojazdów
elektrycznych. Ma się pojawić już w
styczniu. Spółka PGE jest po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
Co ciekawe, zaprojektowana stacja
będzie wyjątkowa, bo… czarna.
Wierzcie nam, wygląda efektownie.
Urządzenie stanie przy ul. Wojska
Polskiego i będzie ogólnodostępne i
bezpłatne. Przy stacji będzie można
podładować auto, rower lub hulajnogę.
ToP

» Szczawno będzie
uzdrowiskiem przez
następne 10 lat

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Uzdrowisko na długie lata
Takie decyzje miło brzmią zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym. Ministerstwo Zdrowia jeszcze w starym roku
potwierdziło status uzdrowiska gminie Szczawno-Zdrój na
następnych 10 lat. To się po prostu należało.
Spytacie dlaczego? A no dlatego,
że Szczawno spełnia ustawowe wymogi, związane ze statusem obszaru
uzdrowiskowego. Dysponuje złożami surowców naturalnych, w tym
przypadku wody mineralne, może
pochwalić się klimatem o właściwościach leczniczych, posiada zakłady
lecznictwa uzdrowiskowego oraz
infrastrukturę techniczną i właściwą
gospodarkę odpadami. – Mamy
potwierdzone walory lecznicze w

postaci sześciu eksploatowanych
ujęć wód, stosowanych w terapii
uzdrowiskowej, oferujemy spokój,
dużo zieleni i obiektów sanatoryjnych oraz wiele atrakcji związanych z
rekreacją, kulturą i turystyką – mówi
burmistrz miasta Marek Fedoruk.
Gmina dba o środowisko. Zachęca
do ograniczania używania plastiku
czy skorzystania z dotacji na wymianę ogrzewania i wykonania pojemników na deszczówkę. – Cieszę się,

że nasze działania zauważają nie
tylko mieszkańcy, ale także instytucje państwa – dodaje gospodarz
Szczawna-Zdroju.
W gminie trwa akcja „Nie truj”,
a urzędnicy namawiają do działań
ograniczających tzw. niską emisję.
Brzmi skomplikowanie, ale chodzi
przede wszystkim o to, żeby ludzie
korzystając z dotacji miejskich zaczęli
jeszcze chętniej wymieniać piece
węglowe na te opalane paliwem

ekologicznym. W Szczawnie zwiększono poziom dotacji do inwestycji
wymiany pieca z 2 do 5 tys. zł.
Naprawdę żal z tego nie skorzystać.
Tylko tak można poprawić jakość
powietrza w gminie, rezygnując z
tzw. „kopciuchów”. Przypomnijmy,
że w ramach programu KAWKA w
mieście udało się już zlikwidować ok.
230 palenisk tradycyjnych.
Od zeszłego roku w miejscowości
prowadzony jest monitoring jakości
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» Widok Śródmieścia Wałbrzycha z lat
20. XX wieku – widoczne zabudowania
miejskiej elektrowni (Fot. Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu)

Odkurzacz do popiołu,
czyli AGD sprzed wieku
Przyznacie, że 100 lat to szmat czasu – to dużo więcej niż sięgają nasze najwcześniejsze nawet wspomnienia. Kultura masowa zbudowała w naszej świadomości obraz lat 20. i 30. minionego wieku, ale tak naprawdę wiedza o tym, jak wyglądało
wówczas codzienne życie, może okazać się nierzadko zaskakująca.
Spójrzmy choćby na domowe sprzęty techniczne – uwierzycie, że urządzenia, które
wydają nam się wynalazkiem
ostatnich dekad i efektem roz-

woju współczesnej techniki,
ułatwiały życie gospodyń domowych już przed wiekiem?
Czytamy o tym w wydanym
w latach 30. XX wieku porad-

niku mającym ułatwić start w
samodzielne życie młodych
małżonków.
„Obecnie najczęściej używanym urządzeniem w go-

spodarstwie domowym jest
odkurzacz. Spośród wielu
typów, wśród których niektóre
tylko odkurzają, a inne niekiedy także np. trzepią dywany,

każda gospodyni z pewnością
wybierze coś odpowiedniego
dla swojego domu i swojego
portfela. Niezwykle praktyczne i oszczędzające czas są

różnego rodzaju dysze do
specjalnych zastosowań, np.
do czyszczenia ubrań, mebli tapicerowanych, popiołu.
Osobnym typem urządzeń
elektrycznych są z kolei te
wyręczające gospodynie w
mozolnym pastowaniu i polerowaniu parkietów i podłóg
z linoleum.
Kolejną pracą domową,
o której niejedna z pań (i
niejeden z panów) myśli z
lekkim przerażeniem, jest
pranie. I znów z pomocą
przychodzi tu elektryczność.
Nawet jeśli nie wszystkie
gospodarstwa domowe
mogą sobie pozwolić na
kompletny zestaw składający się z pralki, suszarki i
maszyny do prasowania, to
przecież nawet w najmniejszych mieszkaniach znajdzie
się miejsce na pralkę, która
ułatwi pracę gospodyniom,
szczególnie jeśli chodzi o
pranie bielizny czy dziecięcych ubrań. Tych większych
pralek, do których mieści się
od 7 do nawet 18 kilogramów prania, można używać
korzystając z nocnej taryfy,
te mniejsze, o pojemności
3-4 kilogramów, mają tak
niski pobór prądu, że można
z nich korzystać bez obaw
nawet przy taryfie dziennej.
W pralkach takich pranie jest
nieustannie przepłukiwane
gorącymi mydlinami, tak
aby pozbyć się brudu w jak
najkrótszym czasie, jak najbardziej oszczędzając przy
tym tkaniny.
Po praniu przychodzi czas
na prasowanie – za pomocą
elektrycznego żelazka. Najbardziej pożądane przez gospodynie są te z samoczynnym
regulatorem temperatury,
który utrzymuje temperaturę
stopy żelazka na ustawionym
wcześniej za pomocą pokrętła
poziomie. Zaletą takich żelazek jest nie tylko ich oszczędne zużycie prądu, ale także to,
że można zmieniać temperaturę prasowania zależnie od
rodzaju tkaniny.
Wiele czasu w trakcie dnia
gospodyniom zajmuje praca
w kuchni. Używając elektrycznych urządzeń kuchennych,
nie tylko skraca się czas potrzebny na przygotowanie
potraw, ale również zbędne
staje się ich ciągłe doglądanie w czasie gotowania,
pieczenia czy smażenia. Dzięki
temu kobiety mogą znacznie
swobodniej planować swój
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czas potrzebny na domowe
obowiązki.
Spośród sprzętów przydatnych w kuchni na pierwszym
miejscu wymienić należy robota kuchennego. Można
go podłączyć do każdego
gniazdka, a następnie w łatwy sposób zakładać różne
końcówki, służące np. do
mielenia, wyciskania soków,
zagniatania ciasta, robienia
lodów itp. Obecnie koszt
zakupu takiego urządzenia
jest jeszcze stosunkowo wysoki, dlatego warto o nim
pomyśleć raczej w dużych
gospodarstwach domowych.
Znacznie tańsze są natomiast
elektryczne czajniki pozwalające zagotować około 2 litrów
wody znacznie szybciej niż na
kuchence. Jeśli zaś chodzi o
przygotowanie większych ilości ciepłej wody, tu przydatne
są elektryczne podgrzewacze. Większych, mogących
pomieścić od 30 do 50 litrów
wody (przeznaczone do kuchni), a nawet 80 – 120 litrów
(do łazienek), najtaniej jest
używać w trakcie nocnej taryfy. Dzięki ich dobrej izolacji
cieplnej będzie można przez
cały dzień korzystać z wody
o temperaturze 60-80 stopni.
Mniejsze podgrzewacze, tzw.
przepływowe, mieszczą od 3
do 10 litrów wody, która jest
w ciągu dnia uzupełniana i
podgrzewana w zależności
od jej zużycia. Istotną cechą tych urządzeń jest to, że
działają samoczynnie i nie
wymagają żadnej obsługi
poza podłączeniem ich do
gniazdka elektrycznego”.
Życie codzienne to nie tylko prace w domu, od czasu
do czasu warto pomyśleć o
odrobinie rozrywki.
„Ludzie, którym muzyka
sprawia radość, nie wyobrażają sobie bez niej życia.
Oczywiście nie każdy może
sobie pozwolić na wizytę w
operze czy na koncercie, ale
nie jest to już dziś konieczne.
Najpiękniejszych koncertów
i największych oper można
słuchać we własnych czterech ścianach. Cóż może być
przyjemniejszego, niż móc
usiąść po męczącym dniu w
swoim domu i słuchać muzyki
z radia?
Aparaty radiowe są dostępne we wszystkich przedziałach cenowych i jeśli nie
zależy wam na największych
europejskich stacjach, to możecie za naprawdę niewielkie
pieniądze kupić dobrej klasy
urządzenie.
Radio nie zawsze jednak
spełni wszystkie wasze potrzeby związane z muzyką.
Może się przecież zdarzyć,
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że będziecie mieli chęć potańczyć, a w radiu akurat
nie będzie żadnej tanecznej
muzyki. Albo zechcecie posłuchać swojego ulubionego
utworu. Odpowiedzią na
te życzenia jest gramofon.
Pozwala on wybrać taką muzykę, jaka wam się podoba
i w każdej chwili jej posłuchać. Dzięki tym urządzeniom
można sprawić, że pobyt
we własnym mieszkaniu –
z gośćmi lub bez – będzie
jeszcze bardziej przyjemny i
harmonijny”.
Jak widać, nasi przodkowie przed 100 laty mieli do
dyspozycji całkiem sporo
urządzeń ułatwiających i
uprzyjemniających codzienne życie. Oczywiście nie były
tak zaawansowane technicznie i z pewnością nie były
tak bardzo „smart” jak dziś.
Miały jednak niewątpliwie
jedną wielką zaletę – działały
znacznie dłużej i dawały się
naprawiać...
Praktischer Ratgeber für Verlobte,
E. Schwarzkopf (red.), Stuttgart 1938,
opr. i tłum. J. Drejer

» Reklama zakładu elektrotechnicznego G. Richtera mieszczącego się u zbiegu dzisiejszej Al. Wyzwolenia i ul. Kopernika. Zakład zajmował się m.in. montażem
instalacji oraz naprawą urządzeń elektrycznych (Fot. Monographien deutscher Städte, Bd. XVI Waldenburg in Schlesien, Berlin 1925)

» Reklama odkurzaczy istniejącej do dziś firmy AEG z lat 30 XX w.
Porównując ceny tych urządzeń z ówczesną średnią pensją wynoszącą ok.
140 marek widzimy, że nie należały one do najtańszych (Fot. eBay.com)

» Reklama sklepu E. Bartscha z płytami gramofonowymi mieszczącego się
w Wałbrzychu przy dzisiejszej ul. Sienkiewicza (Fot. Onkel Paul Kalender,
Waldenburg 1929)

16

KULTURA

WIESZ CO | NR 1/07.01.2020 r.

już teraz czerwone buty.
Gitara dzisiaj to przypadek, po prostu taką
zabrałem z domu. Mam
oprócz niej jeszcze
czarne gitary, niebieską, czy w kolorze drewna.
Z a w s z e w ystępuje Pan w
czerwonych butach?

zrobił mi te buty, natomiast
wcześniej uzbierałem sobie
pieniądze, poszedłem do sklepu i kupiłem sobie damskie
kozaczki czerwone.
No właśnie, w Polsce
można kupić męskie czerwone buty?
- Teraz myślę, że już tak, natomiast te buty, które ja noszę,
wszystkie zrobił mi mój brat.
Piękna historia…
- Ojciec nie chciał zrobić, ale
brat powiedział: zrobię Ci, i
zrobił mi z czerwonej skóry, a
potem już właściwie do końca
życia robił mi buty, za co jestem mu ogromnie wdzięczny.
Jest taka historyjka, że tuż
przed śmiercią mojego brata
poprosiłem „Zbyszek zrób

Fot. Artur Burdek

» - Pamiętajcie, że każdy z nas jest dzieckiem
królewskim, jest wybranym spośród
miliardów – mówi Janusz Yanina Iwański

Wiesz, kto chodzi
w czerwonych butach?
Rozmawiamy z Januszem Yaniną Iwańskim, muzykiem wielowymiarowym – kompozytorem, aranżerem, twórcą tekstów. Nie można go jednoznacznie przypisać do jednego
gatunku muzycznego, znany jest szerszej publiczności nie
tylko z projektów solowych, ale również z duetu Soyka
Yanina oraz współpracy z zespołem Maanam.

Jak to się stało, że Janusz
Henryk Iwański – jak podaje
Wikipedia – stał się Januszem Yaniną Iwańskim?
- Oni mają to, co jest w
dowodzie osobistym, a
dowód osobisty jest tylko
urzędowym stwierdzeniem,
że istnieję. Jestem Adam,
January, Janusz, Henryk, Józef, Yanina Iwański. Tak jak
może być Jan Maria Rokita,
tak samo może być Yanina.
Każde nadane imię jest twoim imieniem i nieważne, kto
je nadaje.
Jak się Panu podoba Teatr
Zdrojowy?
- Piękny jest. Są takie miejsca, w których musi się dziać
sztuka, które muszą żyć sztuką. To są takie miejsca, gdzie
ożywa to coś, na co czekamy,
coś, co jest piękne. To, co spra-

wia, że dzień codzienny zmienia się w coś wyjątkowego. Tu
się oddycha sztuką. Wiem, że
kiedyś Teatr Zdrojowy był zaniedbany, a teraz jest piękny.
Gratuluję miastu, że ten teatr
istnieje i jest w takiej świetnej
formie.
Zapytałam, bo zauważyłam, że każdy kto tu wchodzi, pierwsze co mówi to
„wow”.
- Ja nie powiem „wow”,
tylko „łooo”, bo po polsku
jest „łooo”. „Wow” jest anglojęzyczne, a my jesteśmy
Polakami, mamy własny język
i własne zdziwienie.
W czasie koncertu podkreślił Pan, że do polskich
dziewczyn mówi się po polsku. Dbałość o nasz własny
język jest dla Pana rzeczywiście tak ważna?

- Zazdroszczę młodym ludziom, którzy znają wiele
języków i bardzo dobrze jest
je znać, im więcej, tym lepiej,
ale wyobraża sobie Pani, że
Brytyjczyk mówi do swojej
dziewczyny Kocham Cię po
polsku? Polacy mają swój
język, skomplikowany, ale
bardzo piękny. Wystarczy poczytać polskich poetów, choćby Norwida, którym zachwycił
się Niemen, ponieważ Norwid
pisał czystą polszczyzną, a
jednocześnie językiem, który
jest dzisiaj.
Zapytam o kolejną rzecz,
którą widać, czyli czerwone
buty. Bo bardzo przykuły
moją uwagę i pięknie komponowały się z czerwoną
gitarą.
- A to ciekawe (śmiech)!
Mnóstwo muzyków ma

- Powiedzmy, że prawie
zawsze; jeśli są to moje koncerty, to tak.
Skąd się wziął taki pomysł?
- To bardzo stara historia.
Dawno temu poszedłem na
film pod tytułem „Mocne uderzenie”. To była taka odpowiedź polskiej kinematografii
na film „Help” The Beatles.
Tam Jerzy Turek, który wcielił
się w rolę gwiazdy rockandrolla Johna Tomali, nosił
czerwone buty. Takie czerwone sztyblety. Kiedy wróciłem
do domu, poprosiłem mojego
ojca, żeby mi zrobił takie buty.
Mój ojciec był szewcem. Ojciec mnie oczywiście pogonił,
powiedział: „Czerwone buty,
wiesz, kto chodzi w czerwonych butach?”. Poprosiłem
później mojego brata, który

mi czerwone buty.” Odpowiedział: „Nie będę ci robił,
nie mam czasu, nie zawracaj
mi głowy”, a kiedy umarł,
znalazłem kilka par butów już
zrobionych.
Brał Pan udział w takim
projekcie Ocaleni, gdzie
sławni ludzie opowiadali
o swojej walce z nałogami
i innymi przeciwnościami.
Nie chciałabym tu opowiadać tej historii, bo zabrakłoby nam czasu, ale zapytam,
jaką radę dałby Pan wszystkim, którzy mają podobny
problem? Odważyłby się
Pan im powiedzieć, żeby
się modlili? Bo ta żarliwa
modlitwa o “uzdrowienie”
z nałogu jest bardzo obecna
w Pana historii?
- Radę nie, nie mam rady,
natomiast mógłbym powie-

dzieć… Pamiętajcie, że każdy
z nas jest dzieckiem królewskim, jest wybranym spośród
miliardów, miliardów, dlatego, że mogła żyć moja siostra
lub mój brat, a to ja zostałem
wybrany do życia. Nieważne
jak to się dzieje, ale nasze
życie jest cudem, nie zmarnujmy go. Dostaliśmy życie z
jakiegoś powodu, dostaliśmy
wolność. Zróbmy coś dobrego z tą wolnością,
nie bądźmy swawolni. Człowiek
dostał w prezencie życie i dlatego
może wydawać mu
się, że może wszystko, ale wolność to nie
jest wszystko. Żeby być
wolnym, nie można ograniczać czyjejś wolności, ale
to nie takie łatwe.
Mówi się, że
mamy kochać
bliźniego swego
jak siebie samego…
- Właśnie, a
miłość jest wolnością, nie swawolą. A wolnością,
to nie znaczy, że masz rujnować swoje życie, a rujnujesz.
Jaki gatunek muzyki Pan
uprawia, bo próbuje się
Pana wkładać w różne gatunki. Z jakimś z nich się Pan
utożsamia?
- Jestem wędrownym grajkiem, jestem muzykantem.
Człowiekiem, który gra muzykę po prostu, to wszystko.
Przebój „Wielkie podzielenie” napisał Pan dla swojej
córki, zawsze mi się tak
wydaje?
- Nie, to jest błędne myślenie. Moja córka była pierwszym krytykiem tej piosenki,
bo kiedy ją tworzyłem, to
przychodziła i jej słuchała. A
mając 9 lat wystąpiła w teledysku do tego utworu.
A ile córka miała wtedy
lat?
- Sześć może siedem…
To była za mała na taką
narrację…
- Ta piosenka jest głęboką
refleksją dotyczącą podróży
koncertowej duetu Soyka –
Yanina i szaleństwa dziewcząt, które przychodziły na
nasze koncerty, które nie były
gotowe do życia, a już chciały żyć. Dlatego zrodził się
we mnie pomysł „Nie zrywaj
owoców dopóki nie są dojrzałe” i to jest cytat ze świętego
Augustyna.
Ale szaleństwa, które
przejawiało się w jaki sposób?
- Proszę nie drążyć tego,
tekst piosenki jest bardzo jasny.
Rozmawiała ViolKo
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Gwoździem w scenę

» „Czarna skórna, białe maski” w
Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu

Coś tu razi sztucznością

stawiane. Autor „Kartoteki”
nie koloryzuje w nich
wojennej partyzantki.
Podobnie postępują
Marta Streker, reżyserka spektaklu. Niby jest

Teatr opolski wprowadził
do repertuaru dwa tytuły –
„Prezydentki” i „Czarna skóra,
białe maski”. Niestety, ani
dramat Wernera Schwaba,
ani tekst Wiktora Bagińskiego
i Pawła Sablika niczym nie
zachwyciły. Kolumbijski reżyser – Giovanny Castellanos
– potraktował słodko-gorzką
historię trzech podstarzałych
kobiet po bożemu. Umieścił
je wśród kuchennych mebli.
W takim otoczeniu odbywa
się wylewanie żali i rozczarowań na trzy głosy. Opolskie
„Prezydentki” można uznać,
co najwyżej, za poprawne.
Bardziej oryginalna jest propozycja „Czarnej skóry, białych
masek”. Wyreżyserował ją
ciemnoskóry Wiktor Bagiński.
Sztuka traktuje o obecności
afrykańskich niewolników

na polskich dworach w XVII
i XVIII wieku. Twórcy początkowo kostiumową inscenizację przełamują, a właściwie brutalnie przerywają,
dyskusją, niby wychodzącą
poza spektakl, o traktowaniu
ciemnoskórych w polskiej
współczesności. Ta, pozornie
atrakcyjniejsza część, okazuje
się słabością projektu. Rozmowa pomiędzy aktorami, a już
nie odtwórcami ról z „Czarnej
skóry ...” trąci sztucznością i
naiwnością. Teza, że biali są
oprawcami, a czarni ofiarami
razi nieuczciwością dysputy.
Szkoda, bo czuć na scenie
Modelatorni potencjał tematu
i formy.
Z kolei we Wrocławiu Teatr
Polski próbuje odbudować
swój status sprzed rządów
Cezarego Morawskiego. Ma

w tym swój udział Sebastian Majewski (dyrektor
artystyczny w wałbrzyskim
teatrze). Reżyser zainteresował się powieścią i jej ekranizacją „Co zdarzyło się Baby
Jane?”. Toksyczną relację
pomiędzy dwoma siostrami
u schyłku życia przełożył na
język teatru na swój własny
sposób. Niestety tym razem,
utalentowanemu artyście
raczej się nie udało. „Tatuś”,
bo taki tytuł nosi spektakl,
pozbawiony jest emocji i
trąci zwyczajną nudą. Tekstu nie ożywiają odtwórcy
głównych ról Teresa Kalicka
i Mariusz Kiljan.
W przeciwieństwie do
uczestników najnowszej propozycji Teatru w Jeleniej Górze – „Damy i Huzary”. Dzięki
Piotrowi Konieczyńskiemu

oraz jego
koleżankom i kolegom ramota
Aleksandra
Fredry, sprzed
blisko 200 lat,
ponownie rozśmiesza. Reżyser,
Tomasz Grochoczyński, opowiedział po bożemu historię
łamania serc huzarom. Zawierzył tekstowi mistrza komedii
i się nie zawiódł. Pełna sala
widzów dość często wybuchała śmiechem. W mojej ocenie
mamy do czynienia z dość
poprawną adaptacją oraz z
kolejną znakomitą komediową kreacją Konieczyńskiego
w roli Majora. Jedyne, co
niepokoi, to kolejne poszerzenie repertuaru tzw. lekkiego i
przyjemnego.

Sylwester musi być taneczny
Latem 1871 roku Piotra Czajkowskiego zajmowało głównie komponowanie miniatur tanecznych dla dzieci swojej siostry. Owe miniatury
stały się cztery lata później kanwą pełnowymiarowego baletu zatytułowanego „Jezioro łabędzie”.
jak dziewiętnastowieczna
szlachcianka, która spędza

koniec roku w pięknym barokowym teatrze delektując się

sztuką pośród takich samych
jak ona zagorzałych fanów

» W sylwestrowym występie, bardzo adekwatne do
sytuacji pożegnania starego i powitania nowego
roku, zdecydowano się na bardzo szczęśliwe
zakończenie „Jeziora łabędziego”

Fot. ViolKo

Utwór wystawiony w 1877
roku uznano jednak za zbyt
trudny dla tancerzy i nie zdobył wówczas popularności.
Dopiero po śmierci kompozytora w 1895 roku dzięki
choreografii Mariusa Petipy i
Lwa Iwanowa balet otrzymał
nowy kształt oraz odniósł zasłużony sukces, a sławą cieszy
się do dzisiaj.
O tym, jak odbieramy
sztukę, o czym wielokrotnie
wspominałam, oprócz treści
decyduje również miejsce,
kontekst i czas. W Sylwestra wybrałam się do Teatru
Zdrojowego w Szczawnie na
balet pod tytułem „Jezioro
łabędzie”. Wspaniała aura
obiektu jak i wyjątkowa data
bardzo pozytywnie wpłynęły
na odbiór dzieła muzycznego
romantyzmu. Poczułam się

Fot. użyczone (Teatr im. Kochanowskiego w Opolu/materiały prasowe)

Czujemy się na siłach, żeby zrecenzować to, co
działo się w na teatralnych deskach w całym
regionie. A co! Zatem co zaoferowały w listopadzie zeszłego roku dolnośląskie teatry? Nowości nie brakowało.

Uśmiech z mojej twarzy
skutecznie starł najnowszy
spektakl Teatru Polskiego
– „Leśni, Apokryf”. Powodem nie była tylko poważna
tematyka, ale także jakość
przedstawienia. Agnieszka
Wolny-Hamkało, zainspirowana opowiadaniami Tadeusza
Różewicza, napisała sztukę.
Pikanterii premierze dodawał
fakt, że utwory „Echa leśne”,
„Przerwany egzamin” czy
„Opadły liście z drzew” nie są
zbyt cenione i niechętnie wy-

ostro i bezpardonowo, ale
niestety jako całość „Leśni,
Apokryf” nie robią szczególnie
dobrego wrażenia. Dialogi i
monologi są rozmemłane i
irytująco napompowane patetycznością. Aktorsko także jest
co najwyżej średnio. Pozostaje
żal, bo warto wracać do naszej historii i burzyć mity, które
wyrosły nadmiernie przez
lata. Podsumowując, listopad
nie był dla mnie najlepszym
miesiącem.

tak zwanej kultury wysokiej. Widownia wypełniona
była po brzegi, a wszyscy w
skupieniu śledzili akcję znanego baletu. Fabuła tej baśniowej opowieści w skrócie
przedstawia się tak: Zygfryd
wchodzący w pełnoletniość
książę poznaje zaklętą przez
złego czarodzieja księżniczkę
Odettę. Młodzi zakochują się
w sobie, a Zygfryd ślubuje
dziewczynie dozgonną miłość, która może zdjąć z niej
złe zaklęcie i pomóc odzyskać
postać człowieka. Bohaterka
jest bowiem łabędziem. Zanim jednak uratuje Odettę,
następca tronu musi wrócić na dwór, gdzie odbywa
się prezentacja księżniczek,
pretendujących do roli jego
narzeczonej. Spośród wielu
panien uwagę Zygfryda przykuwa przybyła w ostatniej
chwili córka czarnoksiężnika,
w której młodzieniec błędnie dopatruje się ukochanej
znad jeziora. Za namową
ojca dziewczyna zdobywa
obietnicę miłości od młodego
panicza, a ten poniewczasie
orientuje się w swojej pomyłce. Zrozpaczony biegnie nad
jezioro i przeprasza ukocha-

ną. Decyduje się bronić swoich prawdziwych uczuć, które
mogą ją uratować, wymaga
to stoczenia niebezpiecznej
walki z czarnoksiężnikiem.
Zygfryd bój ten wygrywa siłą
swojej dobroci, niewinności
oraz miłości, a młodzi biorą
ślub.
Inscenizatorzy występu w
Teatrze Zdrojowym wprowadzili do przedstawienia
postać narratora ułatwiającą
rozumienie dziejących się na
scenie zdarzeń. Przez ponad
100 lat nieustannego wystawiania wiekopomnego dzieła
Piotra Czajkowskiego było
ono na wiele sposobów interpretowane i pokazywane,
a twórcy obdarowywali je
szczęśliwym bądź nieszczęśliwym zakończeniem. W
najbardziej znanej wersji,
Zygfryd znika w odmętach
jeziora, aby później odejść
z ukochaną do krainy wiecznej szczęśliwości. W sylwestrowym występie, bardzo
adekwatne do sytuacji pożegnania starego i powitania
nowego roku, zdecydowano
się jednak na bardzo szczęśliwe zakończenie.

Piotr Bogdański

ViolKo
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WAŁBRZYCH
WOK
9.01 – Wystawa autorska Romana Kucia pt. „Obok nas”, WOK
na terenie Starej Kopalni/Multimedialna Galeria Obrazu, ul.
Wysockiego
12.01, 15.00 – Wałbrzych dla WOŚP – koncerty, licytacje, zdrowie i uroda, atrakcje dla dzieci, WOK na terenie Starej Kopalni,
ul. Wysockiego

TEATR DRAMATYCZNY
10.01, 19.00 – Spektakl „Sorry, Winnetou”
11.01, 17.00 – Spektakl „Sorry, Winnetou”
11.01, 19.30 – Piosenki na koniec świata
12.01, 18.00 – Piosenki na koniec świata

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
DLA DZIECI
8.01, 16.30 – Bajkowy Klub Malucha (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)
10.01, 16.30 – Bajkowy Klub Malucha (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
11.01, 10.00 – Wałbrzyskie Wróbelki (Multimedialna Filia
Biblioteczna, Podzamcze)
DLA DOROSŁYCH
8.01,16.00 – Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem
dziecięcym, Piaskowa Góra)
9.01, 16.00 – Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka (Wypożyczalnia Główna, Śródmieście)
11.01, 15.00 – Podróże po Literaturze (Multimedialna Filia

FILHARMONIA SUDECKA
10.01, 19.00 – Koncert kameralny, wystąpi Orkiestra
Kameralna Filharmonii Sudeckiej, ul. Słowackiego

12 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy będzie grała również w Jedlinie-Zdroju. W tym roku 28 finał gra dla
dziecięcej medycyny zabiegowej. Sześciu
wolontariuszy będzie zbierało w mieście
datki na rzecz Fundacji do puszek. Akcję
będzie można wesprzeć także podczas
finału, który odbędzie się w hali uzdrowiskowo-spacerowej w godz. 16:0020:00. Zagrają SILENTlive, Grzybek Band,
Paranoja Hotel, zaplanowano zabawy dla
uczestników, słodki poczęstunek, pomiary
ciśnienia oraz inne atrakcje. Będzie się
działo!!!

TEATR LALKI I AKTORA
12.01, 12.30 – Spektakl „Koziołek Matołek”

STARA KOPALNIA
8.11. 2019-31.01.2020 – Wystawa Tomasza Domańskiego
„Pomniki czasu”
MUZEUM PORCELANY
19.10.2019-31.01.2020 – IV Biennale Mistrzów Ceramiki im.
Bronisława Wolanina
POZOSTAŁE WYDARZENIA
9.01, 18.00 – Spotkanie „Pasja podróży” z Klaudiuszem
Słomczyńskim, art. cafe „Pod
pretekstem”, ul. Rycerska
10.01, 19.00 – Koncert David
Dewetter, art. cafe „Pod pretekstem”, ul. Rycerska
10.01, 19.00 – 28. Finał
WOŚP w klubie A’propos, ul.
Wieniawskiego

Podczas 28. Finału WOŚP w niedzielę 12 stycznia o godzinie
17.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold wystąpi
zespół Bethel. Ponad 10 lat temu swoje pierwsze kroki na polskiej scenie muzycznej zaczął stawiać młody, grający muzykę
reggae zespół Bethel. Przez cały ten czas wesoła załoga robiła
ogromne postępy i wciąż wprawiała się w swoim fachu. Dwa
albumy studyjne, ponad 500 zagranych koncertów w kraju i
za granicą oraz występy na największych polskich festiwalach
to tylko niektóre z licznych osiągnięć tej kapeli.
11.01, 18.30 – Koncert Piotr Bukartyk i Ajagore „Raport z przesłuchania”, klub A’propos, ul. Wieniawskiego
MIEROSZÓW
10.01-12.01 – 28. Finał WOŚP, Mieroszowskie Centrum Kultury

BOGUSZÓW-GORCE
12.01, 15.00 – 28. Finał WOŚP w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold”, ul. Traugutta
12.01, 17.00 – Koncert zespołu Bethel, Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”, ul. Traugutta

Biblioteczna, Podzamcze)
DLA RODZIN
8.01, 16.30 – Klub Czytających Rodzin
(Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze)
PROJEKCJE FILMOWE
7.01, 17.00 – Seans pod Atlantami (Dział
Zbiorów Audiowizualnych, Śródmieście)

Piotr Bukartyk & Ajagore
– niezwykle zabawny i
wnikliwy „Raport z przesłuchania” w ramach WOŚP 2020 w Wałbrzychu. Projekt Bukartyk/Ajagore to efekt spotkania wyjątkowych osobowości
na polskiej scenie muzycznej, Piotra Bukartyka – znakomitego tekściarza, charakterystycznego wokalisty, radiowca,
wnikliwego obserwatora rzeczywistości i muzyków grupy Ajagore – instrumentalistów, nie dających się zamknąć w
żadne stylistyczne ramy – od jazzu, rhythm’n’blues przez amerykański folk, country i nasze tradycje ludowe. Warto
przyjść w sobotę 11 stycznia o godzinie 18.30 do klubu A’propos przy ulicy Wieniawskiego.

SZCZAWNO-ZDRÓJ
7.01, 10.00 – Rozmowy przy wspólnym stole, MBP
GŁUSZYCA
12.01, 16.00 – 28. Finał WOŚP, MBP-CK, ul. Grunwaldzka
JEDLINA-ZDRÓJ
12.01, 16.00 – 28. Finał WOŚP, hala uzdrowiskowo-spacerowa
SCB
Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Sorry, czy to koniec świata?
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Czy ktoś jeszcze czytuje
powieści o Indianach? Romantyczna aura Dzikiego
Zachodu wydaje się dzisiaj
odrobinę przyblakła. Indianie w pióropuszach uganiający się po prerii prze-

obrazili się w „rdzennych
mieszkańców Amer yki”
wciśniętych w rezerwaty.
A zabawa w Indian i kowbojów? Czy nadal jest synonimem chłopięcych zabaw z
dzieciństwa?

W spektaklu wszystko rozpoczyna się jak w najprawdziwszym amerykańskim westernie. Na scenie pojawią się
Indianie, westmani i pociąg.
Jak ten western skończy się
tym razem?

Obsada: Wielki Wódz Apaczów – Piotr Tokarz, jego syn
Winnetou – Ryszard Węgrzyn,
Indianin Kleki–Petra / Szaman
– Daniel Chryc [g] / Czesław
Skwarek, Dziennikarz Kane
– Robert Mania [g] / Piotr Mo-

Fot. użyczone (Kasia Chmura)

» Czy koniec świata
może być piękny?

Koziołek dla maluszków

krzycki, Zły
Biały Człowiek Santer
– Andr zej
Kłak [g] / Michał Kosela
/ Mateusz
Flis, Handlarz Bronią
Henry – Rafał
Kosowski, Sam
Hawkins – Filip Perkowski, Old
Shatterhand – Włodzimierz
Dyła [g]
„Sorry, Winnetou”
Tekst: superman
Reżyseria: Piotr Ratajczak
10.01 / godz. 19:00 / Scena
Kameralna
11.01 / godz. 17:00 / Scena
Kameralna
Czas trwania spektaklu: 80
minut (bez przerwy)
„Świetny”, „poruszający”,
„przejmujący” – tak najczęściej wałbrzyszanie określają
spektakl „Piosenki na koniec
świata”. „Szaniawski” powraca do muzycznego hitu i
zaprasza widzów na musical
o zmierzchu Europy. Koniec
świata może być piękny. Przekonajcie się na koncercie zagranym na zgliszczach naszej
melancholijnej cywilizacji.

Fot. użyczone (Bartek Sowa)

Weekend pełen emocji w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Przekonajcie się, czy Indianie dadzą zamknąć się w rezerwatach i jak wygląda zmierzch Europy?

» Jak tym razem skończy
się ten western?

Obsada: Joanna Łaganowska, Irena Sierakowska,
Karolina Krawiec-Grzelczak,
Mirosława Żak [g] / Roksana Lewak [g], Anna Stela
[g], Bożena Papała [g] /
Magda Głocka [g], Michał
Kosela, Rafał Kosowski,
Piotr Mokrzycki, Wojciech
Świeściak
„Piosenki na koniec świata”
Reżyseria: Maciej Podstawny
11.01 / godz. 19:30 / Duża
Scena
12.01 / godz. 18:00 / Duża
Scena
Czas trwania spektaklu: 80
minut (bez przerwy)
Kup bilet on-line na www.
bilety.teatr.walbrzych.pl. Rezerwacja i informacja: Biuro
Współpracy z Publicznością,
tel. 74 648 83 01 (do 03)
Red

» Młody, niedoświadczony i łatwowierny
Koziołek musi zmierzyć się z własnymi
słabościami i lękami przed nieznanym

Zaprasza 12 stycznia o
godz. 12:30 dzieci w wieku 2+ na przygody sympatycznego Koziołka Matołka,
który podróżuje po świecie
w poszukiwaniu słynnego
Pacanowa, gdzie mieszkają
znamienici kowale.
Młody, niedoświadczony i łatwowierny Koziołek
musi zmierzyć się z własnymi słabościami i lękami
przed nieznanym. Poznaje
mnóstwo ciekawych ludzi z

różnych stron świata: chińskiego cesarza, bombajskiego zaklinacza węży, córkę
arabskiego księcia, Indian.
Wykonuje wiele rozmaitych
czynności: uczy się alfabetu
chińskiego, zostaje wodzem
plemienia, pracuje na farmie, wygłasza odczyty w
różnych miastach, jeździ samochodem. Nierzadko wpada w tarapaty, ale zarazem
uczy nas, że wytrwałość
oraz chęć zdobywania wie-

dzy pomagają w osiągnięciu
każdego celu.
Koziołek Matołek w reż.
Lucyny Sypniewskiej to
spektakl, podczas którego
najmłodsi widzowie bardzo
chętnie współgrają z aktorami, wtórując im śpiewnie
oraz zachwycając się feerią
barw i komizmem sytuacyjnym. Razem z wesołym Koziołkiem przemierzają kolorowy świat, poszerzając przy
tym swoją wiedzę o nim.

Fot. użyczone (TLiA)

Pisanie, że Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza do siebie dzieci jest trochę
jak namawianie z rana do zjedzenia śniadania. Banalne i oczywiste, ale tym razem
spektakl będą mogły obejrzeć naprawdę
berbecie.

Ceny biletów: 19 zł (dorośli), 17 zł (dzieci). Kasa biletowa teatru, tel. 74 666 73

41 – czynna jest we wtorki,
czwartki i piątki od godz. 8.30
do 11.30 oraz w weekendy na

godzinę przed spektaklem.
Kup bilet on-line na bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl. Red
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
3 – alfabetyczne zwierzę
6 – waluta monarchów
8 – samochodowy życiorys
10 – arktyczna jednostka mocy do garnituru
11 – afrykańskie zagrożenie z pieca
12 – przedweekendowy bombardier
Pionowo:
1 – polski, budowlany owad
2 – polskie kabaretowe zwierzę
4 – nieumarły metal
5 – spolszczony piosenkarz w lesie
7 – rodzinny następca Tomasza
9 – przestawiona czekolada na skoczni

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 – miękkie i pachnące czasami od bociana - siano
5 – zgodne skrzyżowanie baśniowej bohaterki ze słodkim
amatorem eukaliptusów - koalicja
7 – słynny afrykańsko-świąteczny uwodziciel - Kalibabka
8 – dzięki językowi nie byli nimi Polacy - gęsi
9 – ulubione przez narciarzy mroźne zgromadzenie - lodowiec
10 – na czubku głowy dla osoby fizycznej - kokpit
11 – w świecie zwierząt gadanie bez końca - gad
Pionowo:
1 – latająca niemiecka północ w innym kierunku - dron
2 – gumka czasami pod miotłą - myszka
4 – bez zimy sądzimy, niedopuszczalny w państwie prawa samosąd
5 – dla kobiet kabaret z dodatkiem - kabaretki
6 – miejska zielona strefa na rynku bankowym - parking
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WWW.FACEBOOK.COM/MENTORNIERUCHOMOSCI

Sprzedaj z
nami swoje
mieszkanie!
dzimy skup

Prowa
9
24
797-229mieszkań za gotówkę!

Najnowsze
oferty:
1. SOBIĘCIN, 42M2, 2 POKOJE,PO GENERALNYM
REMONCIE(DO WEJŚCIA) - 150000PLN
2. ŚWIEBODZICE, OS. PIASTOWSKIE, 3 POKOJE,
61M2, 3 PIĘTRO/4 - 179000PLN
3. OS. GÓRNICZE, DUŻA KAWALERKA, 36M2, 1
PIĘTRO, STAN BDB, 127000PLN
4. BIAŁY KAMIEŃ, 77M2, OGRÓDEK, 3 POKOJE + POM.
GOSP, STAN DOBRY, OGRZ. GAZOWE -192000PLN
5. GŁUSZYCA, 77M2,
OGRZ. MIEJSKIE - 148000PLN

Kontakt w
fert:
sprawie o 841
502-237
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Poznajmy
się…

» Victoria Wałbrzych z lat 70. W górnym rzędzie od lewej Wodzyński, Przybyła, Landzberg, Jan Drohomirecki,
Borcoń, Pawełczyk, Krzysik. Dolny rząd od lewej: Gregorczyk, Juliusz Drohomirecki, Chomej, Klein

Fot. użyczone (archiwum prywatne Bogdana Przybyły)

Po r az piąty zapr aszamy
do naszej stałej r ubr yki,
w któr ej przepytujemy
siatkar ki Chełmca Wodociągów Wałbrzych. Co
tydzień po znajecie inną
zawodniczkę nasze go II-ligowca.

Trzecia siła z Sobięcina

Każda z siatkarek odpowiada na te same pytania. Poznajmy
się…
Siatkówka to dla mnie… sposób na życie.
Wzruszam się, gdy… widzę bezinteresowny akt dobroci.
Nie lubię… kłamstwa i dwulicowości.
Jeśli wakacje to… w ciepłym kraju!
Fascynuje mnie… sport niepełnosprawnych.
Ostatnio przeczytałam… „Maybe someday” Colleen Hoover,
już chyba piąty raz.
Nie mogę obyć się bez… książki i słuchawek.
Mój partner musi być… zabawny, szczery, wspierający i musi
nadążać za moimi pomysłami.
Moja życiowa maksyma to… „nie trafiasz 100% rzutów,
których nie oddajesz”.
Za kilka lat będę… dalej grać w siatkówkę i uczęszczać na
ToP
wybrane studia.

Za oficjalną datę założenia
Victorii uważa się 16 marca
1946 roku. To wówczas Jan
Michalski, Władysław Jaciów,
Augustyn Gołba, Wacław Niemiec, Józef Nowak, Wilhelm
Figura, Stefan Kwaśniewski
oraz Stefan Konikiewicz postanowili założyć Klub Sportowy
Victoria Węglewo (tak nazywał się w tamtych czasach
Sobięcin, dziś jedna z dzielnic
Wałbrzycha). Pierwszym prezesem wybrano Jana Michalskiego. Pierwszy mecz Victoria
rozegrała wiosną 1946 roku.
Areną zmagań był stadion na
Sobięcinie, dziś mieszczący
się przy ul. Sportowej. Pięknie
położony obiekt. Kto nie był,
zachęcamy, żeby się wybrał.
Początki, jak to w każdym
klubie po wojnie, nie były łatwe. Na wyposażeniu były 24
koszulki, tyle samo spodenek,
15 par piłkarskich butów oraz
jedna... piłka. Klub zrzeszał 70
członków. Wśród nich ogrom-

ną większość stanowili czynni
zawodnicy – było ich 60.
W 1949 roku doszło do
fuzji czterech mniejszych klubów – Górnik-Zamek, KS
Chrobry, RKS Huta Karol oraz
właśnie KS Victoria połączono
w jedną drużynę, ZKS Górnik,
przemianowaną później w
TKS Górnik Wałbrzych. W tym
czasie Victoria stała się kołem
sportowym bez osobowości
prawnej. Dopiero w 1957
roku reaktywowano drużynę.
Prezesem klubu wybrano Kazimierza Nabielca, a nowym
trenerem został wrocławianin
Zdzisław Wolsza. Kierownikami sekcji piłkarskiej byli
natomiast Stefan Słotwiński,
Norbert Brysz oraz Lesław
Wołek. Przypominamy nazwiska tych ludzi, bo dziś
niewielu o nich pamięta. W
1963 roku prezesem klubu
został Józef Dydejczyk. Rok
później doszło do połączenia
trzech osiedlowych zespołów

tej samej kopalni Victoria.
Górnik Gorce, Górnik Barbara
Kuźnice oraz Victoria Sobięcin utworzyły jeden klub GKS
Victorię Wałbrzych. W 1974
roku dołączono jeszcze KS
Baryt Boguszów-Gorce i od
tego momentu aż do 1983
roku drużyna występowała
jako Victoria Baryt Boguszów-Gorce. W tym samym
czasie prezesem wybrano
Bogdana Kowackiego, a później jego miejsce zajął Emil
Haloszka.
W sezonie 1977/78 zespół
po raz pierwszy w swej historii awansował do III ligi, gdzie
spędził zaledwie rok. W sierpniu 1982 roku prezesem klubu
został Ryszard Grzybowski.
Wystarczyły roczne rządy tego
operatywnego działacza, by
zespół w sezonie 1982/83 po
raz drugi zameldował się w
III lidze, wygrywając zdecydowanie rywalizację w swej
grupie klasy okręgowej. Vic-

toria awansowała grając w
składzie: Zbigniew Starostka,
Lesław Żybura, Dariusz Pawlak, Leszek Grzybek, Wiesław
Kojs, Zdzisław Kamiński, Sławomir Borcoń, Wiesław Strzelec, Wiesław Zdeb, Krzysztof
Krygier, Zbigniew Pszczółkowski, Mieczysław Stępień,
Zbigniew Kożuch, Waldemar Kołecki. Drużynę
trenował Jan Przybyła, jego asystentem
był Tadeusz Chomej,
a kierownikiem Juliusz Drohomirecki.
Po awansie na trzeci
front zespół ponownie zmienił nazwę i od
sezonu 1983/84 piłkarze występowali jako GKS Victoria
Wałbrzych, grając w III lidze
do 1989 roku. Wówczas zespół został wchłonięty przez
Victorię, ale tę ze Świebodzic
i lato 1989 roku traktuje się
jako koniec klubu z Sobięcina.
Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (Chełmiec Wodociągi Wałbrzych)

Obiecywaliśmy, że będziemy o sporcie pisać w sposób nieszablonowy i nieoczywisty. No to proszę bardzo. Jeśli mówimy o piłkarstwie w Wałbrzychu, to
tylko Górnik i Górnika, a czasem Zagłębie. A pamiętacie klub z Sobięcina? Był taki.
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ulisa, twojego idola, zdobywając na nim punkty z faulem. Gdy jednak przed rokiem
pojawiłeś się w Wałbrzychu
jako pierwszoligowiec, kibice
nie powiedzieli o tobie złego
słowa. Dla nich nie jesteś
chłopakiem z wrocławskich
Kuźnik. Jak już, to bliżej ci do
chłopaka z boguszowskich
Kuźnic.
W sobotę trafiałeś trudne
rzuty, w tym dwie „trójki”
równo z końcowymi syrenami
po drugiej i trzeciej kwarcie.
Byłeś tradycyjnie liderem Polonii, ale po meczu znowu
przybijałeś piątki z wałbrzyskimi kibicami.
Z wyrazami szacunku,
Redaktor, kibic,
przekaźnik emocji.
(12-2) Górnik Trans.eu
Wałbrzych – (6-8) Timeout Polonia 1912 Leszno
84:79 (18:21, 24:24, 18:15,
24:19)
Górnik: Jakóbczyk 19, Kulka 17, Cechniak 11 (10 zbiórek), Glapiński 10, Pieloch 8,
Zywert 6, Koperski 5, Durski
4, Wróbel 4 (5 fauli).
Polonia: Chanas 18, Pabian
13, Trubacz 13, Sirijatowicz
12 (5 fauli), Milczyński 11 (11
zbiórek), Sanny 8, Krawczyk 4,
Sączewski 0, Pruefer 0.

FOTO: Ryszard Burdek

» Koszykarze z Leszna powiesili wysoko
poprzeczkę, ale Grzegorz Kulka i
spółka poradzili sobie i odnieśli 12
zwycięstwo w sezonie

Dominik Hołda

List do chłopaka z Kuźnik Kuźnic
I liga: Kamil Chanas i jego Timeout Polonia 1912 Leszno
przegrali z Górnikiem Trans.eu Wałbrzych 79:84. Wałbrzyszanie umocnili się na pozycji lidera I ligi koszykówki!

Drogi Kamilu,
Guillaume Musso, francuski autor
bestsellerów, stwierdził kiedyś, że pisze
„aby wznosić mury i otwierać w nich
furtki. Mury, żeby ograniczyć okrutną
codzienność, a furtki żeby móc wymknąć
się do innego świata – tam gdzie rzeczywistość nie jest taka, jaka jest, ale taka
jaka powinna być”. Publikacje dają mi
sposobność do przekazywania energii
i emocji tkwiących w zbiorowościach.
Przez słowa mogę stawiać i burzyć mury,
modelować rzeczywistość. Ale to nie o
mnie dziś.
Ty, Kamilu, też napotkałeś kiedyś
wysoki mur, ale zależało ci znaleźć się
po jego drugiej stronie. Podszedłeś do
furtki i wymknąłeś się do innego świata. Było to ponad dekadę temu. Jako
wychowanek Śląska Wrocław podjąłeś
decyzję założenia biało-niebieskiego
trykotu Górnika. To nigdy nie jest łatwa
decyzja, bo animozje pomiędzy kibicami budują gruby mur przeciwności.
Jako „Wukaesiak” musiałeś harować
dwa razy ciężej, bo zapewne wiedzia-

łeś, że moment złapania oddechu mógł
być uznany przez kibiców za pozorowanie gry, wrocławski sabotaż. Zagrałeś
dla Górnika tylko 21 meczów, ale
pozostałeś w pamięci fanów do dziś. 7
marca 2009 roku zdobyłeś 27 punktów
w koszykarskiej masakrze w Zgorzelcu, gdzie biało-niebiescy przegrali z
Turowem 73:116. Górnik przypominał
wtedy łajbę na wzburzonym morzu,
tonącą w długach i pozwach sądowych. Pomimo trudności pozostałeś na
pokładzie, a z możnym rywalem spod
granicy walczyłeś niemal w pojedynkę.
Po pierwszej kwarcie było tylko 24:27,
a kibice dumnie śpiewali „Wygraj do to
dla nas! Górniku, wygraj to Chanas!”.

Broniłeś honoru klubu, który mogłeś,
biorąc pod uwagę historyczne zatargi,
zostawić na pożarcie.
Skruszyłeś mur. Otworzyłeś furtkę.
W kolejnych latach
twoje losy nie krzyżowały się z miastem
pod Chełmcem. Grałeś w reprezentacji,
zdobywałeś medale mistrzostw
Polski, w Eurolidze potrafiłeś
oszukać nawet
magicznego
Greka Spano-

Kamil Chanas po meczu
O naszej porażce zadecydowała duża liczba strat. Gdybyśmy trafili
dwie „trójki” więcej, ten mecz mógłby potoczyć się inaczej. Daliśmy z siebie tyle, ile byliśmy w stanie. Do Wałbrzycha wraca mi
się jednak bardzo miło, choć w ekstraklasie z Górnikiem graliśmy
wtedy w innym mieście. Cieszę się, że kibice wciąż mnie tu dobrze
wspominają.
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gdzie poczujesz niepowtarzalny
klimat inspirowany miejscowymi
poszukiwaniami Złotego Pociągu

Nasz pub poza najszerszym wyborem piw rzemieślniczych oferuje również
wspaniałą kawę, podawaną w różnych wariacjach.
Podczas spotkań towarzyskich czy biznesowych proponujemy gościom także
bogaty wybór deserów i ciast, które sami wypiekamy.
Naszym czołowym produktem są burgery ze 100% wołowiny
do wyboru w kilku odmianach smakowych.
Wprowadziliśmy również szeroki wybór naleśników,
które cieszą się dużą popularnością.
Co miesiąc przygotowujemy dodatkowo ofertę specjalną,
która pojawia się na naszym Facebooku.

Wygraj 20 bezpłatnych burgerów
Więcej str. 8

